
CT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-27 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 27 april 2020 kl. 13.00 - 15.05. 

Ulf Jiewertz (M), ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), ledamot 
Ib Nilsson (C), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Sida 

1av15 

Övriga 
närvarande: 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, SAS. Sandra Sturk, MAS. Pernilla Halte, avdelningschef. 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Åsa Meltzer, ekonom. 

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: lb Nilsson. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 5 maj 2020 kl. 11.15. 

Henrik Andersson 

~ z;;=s: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Samman trädesda tum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2020-04-27 

Från och med 2020-05-06 till och med 2020-05-28 

Henrik Andersson 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-27 

VN § 24 Dnr VN 000001/2020 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 25 Dnr VN 000002/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 26 Dnr VN 000055/2020 - 903 
Tillfälligt beslut om offentliga eller stängda nämndsammanträden 

VN § 27 Dnr VN 000003/2020 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 28 Dnr VN 000004/2020 - 900 
Ekonomisk månadsuppföljning januari-mars 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal 

VN § 29 Dnr VN 000053/2020 - 905 
Investerings budget 2021-2025 för Vård och omsorg 

VN § 30 Dnr VN 000042/2020 - 700 
Strategi för digitalisering 

VN § 31 Dnr VN 000050/2020 - 900 
Svar till kommunrevisionen - Granskning av effektiviseringar 

VN § 32 Dnr VN 000035/2020 - 700 
Svar på väckt ärende - Korttidsplatser 

VN § 33 Dnr VN 000196/2019 - 700 
Svar på väckt ärende angående Bjärehemmet - Fullständig uppföljning på kostnader samt 
korrekt konsekvensbeskrivning 

VN § 34 
Beslutslogg 

VN § 35 
Delgivningar 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Dnr VN 000198/2019 - 900 

VN § 36 Dnr VN 000006/2020 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

Sida 

2av15 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

-~ 



[lll BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av15 

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. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 

2. Ib Nilsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum tisdagen den 5 maj 2020 kl. 11.15 på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 15 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000055/2020 - 903 

Tillfälligt beslut om offentliga eller stängda 
nä m ndsa m ma nträden 

Sida 

5av15 

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 där fullmäktige medger att nämnden 
kan besluta om offentliga sammanträden. Mot bakgrund av 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen 
av covid-19 är förslaget att dagens nämndsammanträde inte ska vara öppet 
för allmänheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-04-14. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka 
spridningen av covid-19 kommer vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde inte att vara öppet för allmänheten. 

2. Detta förhållningssätt gäller sammanträdena framöver våren 2020, eller tills 
dess att nämnden beslutar annat. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-14 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000055/2020 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tillfälligt beslut om offentliga eller stängda nämndsammanträden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen 
av covid-19 kommer vård- och omsorgsnämndens sammanträde inte att vara öppet för 
allmänheten. 

2. Detta förhållningssätt gäller sammanträdena framöver våren 2020, eller tills dess att 
nämnden beslutar annat. 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudregeln enligt kommunallagen är att nämndssammanträden ska vara stängda, 

1 (1) 

men att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att medge nämnderna att ha öppna 
sammanträden. För Båstads kommun regleras det i vård- och omsorgsnämndens reglemente 
där fullmäktige medger att nämnden kan besluta om offentliga sammanträden. 

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen 
av covid-19 är förslaget att dagens nämndsammanträde inte ska vara öppet för 
allmänheten. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
N ämndsekreterare 



rJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-27 6av15 

VN § 27 Dnr VN 000003/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

Beslut 

• Uppdaterad information om coronavirussjukdomen covid-19 (Christin 
Johansson/Sandra Sturk). Ytterligare frågor från Bjärepartiet som skickats 
in i samma ämne nämndes kort under denna punkt. 

• Hel tidsresan (Katarina Sanden/Ingrid Pihlsgård). 

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

• Svar på Bjärepartiets frågor angående anhörigverksamhet, socialt innehåll 
mm (Christin Johansson/Ingrid Pettersson). 

•Haga Park: Lägesrapport (Ingrid Pettersson/Pernilla Holte). 

• MAS och SAS informerar (Sandra Sturk/Ingrid Pettersson). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljningjanuari-mars 2020 samt 
utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

7av15 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, 
tillsammans med utökat uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom 
tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-04-20, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer och vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000053/2020 - 905 

Sida 

8av15 

lnvesteringsbudget 2021-2025 för Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Underlag gällande investeringsbudget 2021 samt prioriteringar för Vård och 
omsorg presenteras av verksamhetsområdeschefen tillsammans med ansvarig 
ekonom. Se bifogat underlag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-04-20, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Nämnden tar till sig informationen och godkänner förvaltningens prioriteringar 
inför vidare hantering i kommunens budgetberedning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

c/g~ 
~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-20 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000053/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

lnvesteringsbudget 2021-2025 för Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Nämnden tar till sig informationen och godkänner förvaltningens prioriteringar inför 
vidare hantering i kommunens budgetberedning. 

Sammanfattning av ärendet 
Underlag gällande investeringsbudget 2021 samt prioriteringar för Vård och omsorg 
presenteras av verksamhetsområdeschefen tillsammans med ansvarig ekonom. 
Se bifogat underlag. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till investerings budget 2021-2025 för Vård och omsorg 

Samråd har skett med: 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Åsa Meltzer, ekonom 

1 (1) 



~ 

~ 

Investering 

Inventarier Haga Park 
Arbetstekniska hjälpmedel 
Inventarier VO 
Verksamhetssystem 
Välfärdsteknik 

Summa 

• 1600 
150 
500 
275 
500 

3 025 

500 
150 150 
500 700 
275 
500 800 

1925 1650 

~.-
150 150 
500 500 

800 800 

1450 1450 

MMilBil 
2100 1 

750 2 
2 700 3 

550 4 
3 400 5 

9 500 

Prioriteringskategori enligt principer 

Strategiska investeringar politiskt prioriterade investeringar 
Redan beslutade investeringar 
Projekt påkallade av den demografiska utvecklingen 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000042/2020 - 700 

Strategi för digitalisering 

Sida 

9av15 

Beskrivning av ärendet En strategi för digitalisering inom vård och omsorg bör tas fram i syfte att 
tydliggöra en viljeinriktning och ett långsiktigt förhållningssätt kring hur 
digitala möjligheter kan bidra till verksamhetens och kommunens utveckling. 
Båstads kommun har varit en del av DigiLitt.kom, ett ESF-finansierat projekt 
som syftat till att stimulera kompetensutveckling inom vård- och 
omsorgsverksamheter. Det är viktigt att erfarenheterna och lärdomarna av 
projektet tillvaratas i det fortsatta arbetet. En arbetsgrupp tillsätts under 
ledning av utvecklingsledare Jessica Arvidsson. Arbetsgruppen ska vara brett 
sammansatt med olika kompetenser och erfarenheter. Till gruppen kan knytas 
referenspersoner/grupper vid behov. Styrgrupp utgörs av central 
ledningsgrupp. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-04-14. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för digitalisering 
inom Vård och omsorg. 

2. Förslag till strategi ska behandlas av vård- och omsorgsnämnden 
i februari 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-14 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000042/2020 - 700 

Strategi för digitalisering 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för digitalisering inom Vård och omsorg. 

2. Förslag till strategi ska behandlas av vård- och omsorgsnämnden i februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En strategi för digitalisering inom vård och omsorg bör tas fram i syfte att tydliggöra en 
viljeinriktning och ett långsiktigt förhållningssätt kring hur digitala möjligheter kan bidra 
till verksamhetens och kommunens utveckling. 

Båstads kommun har varit en del av DigiLitt.kom, ett ESF-finansierat projekt som syftat till att 
stimulera kompetensutveckling inom vård- och omsorgsverksamheter. Det är viktigt att 
erfarenheterna och lärdomarna av projektet tillvaratas i det fortsatta arbetet. 

En arbetsgrupp tillsätts under ledning av utvecklingsledare Jessica Arvidsson. Arbetsgruppen 
ska vara brett sammansatt med olika kompetenser och erfarenheter. Till gruppen kan knytas 
referenspersoner /grupper vid behov. 

Styrgrupp utgörs av central ledningsgrupp. 

Strategin ska: 
• Docka an till den verksamhetsövergripande digitaliseringsstrategin i Båstads kommun. 
• Beskriva bakgrund och var Vård och omsorg i Båstads kommun befinner sig idag i termer av 
mål, utmaningar och digital utveckling. 
• Synliggöra digital teknik och digitala arbetssätt som en del i verksamhetens utveckling. 
• Bidra till ökad kunskap och synliggörande av den digitala teknikens möjligheter att skapa en 
smartare och mer hållbar vård- och omsorgsverksamhet. 
• Föreslå hur prioritering av olika utvecklingsområden ska ske och vilka perspektiv som ska 
antas i prioriteringen. 
• Bidra till ökad kunskap om digitala arbetssätt hos såväl medarbetare som vård- och 
omsorgstagare. 
• Bidra till ökade förutsättningar för chefer, ledare och medarbetare att ha ett gemensamt 
ansvar för den fortsatta utvecklingen i en digital tid. 

Tidplan 
Förslag till strategi ska behandlas av vård- och omsorgsnämnden under november månad. 
Vid behov kan avrapportering ske under arbetets gång. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Christin Johansson, Jessica Arvidsson 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-27 10av15 

VN § 31 Dnr VN 000050/2020 - 900 

Svar till kommunrevisionen - Granskning av effektiviseringar 

Beskrivning av ärendet De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att 
granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte 
att säkerställa att beslutade besparingar genomförs. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas utbildningsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden att: 

• Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom 
exempelvis utbildning om ekonomistyrning inom nämndens område och 
aktuella ekonomiska förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det 
ekonomiska läget vid varje sammanträde. 

• Fatta nödvändiga struktur- och inriktnings beslut, inklusive tydliga 
finansieringsplaner, för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten 
till förväntade ekonomiska ramar, inklusive hur överskottsmålet ska uppnås. 

Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-04-15. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Svaret delges kommunstyrelsen. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som 
sitt eget svar gällande revisionens granskning av effektiviseringar. 

2. Svaret delges kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer 

) ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-15 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Dnr: VN 000050/2020-900, KS 000172/2020-900 

Svar på granskning av effektiviseringar 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som sitt eget svar 
gällande revisionens granskning av effektiviseringar. 

Bakgrund 

1 (2) 

De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att beslutade 
besparingar genomförs. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas utbildningsnämnden och vård- och omsorgs
nämnden att: 

• Öka den interna styrningen och kontrollen på ekonomiområdet, genom exempelvis 
utbildning om ekonomistyrning inom nämndens område och aktuella ekonomiska 
förutsättningar samt ha aktuell uppföljning av det ekonomiska läget vid varje 
sammanträde. 

• Fatta nödvändiga struktur- och inriktningsbeslut, inklusive tydliga finansieringsplaner, 
för att på ett par års sikt kunna anpassa verksamheten till förväntade ekonomiska 
ramar, inklusive hur överskottsmålet ska uppnås. 

Aktuellt 
Nämndsplan har tagits fram och kommer att följas upp tre gånger /år där det har tydliggjorts 
vilka mål som ska uppnås och indikatorer på hur de ska uppnås. Under 2020 kommer ett 
arbete med att förbättra och förtydliga den ekonomiska redovisningen i vård- och omsorgs
nämnden att påbörjas. I ekonomiuppföljningarna på verksamhetsnivå kommer det i ett tidigt 
stadie göras analys och åtgärdsplan då verksamheten visar på minusresultat. Det kommer att 
redovisas på varje vård- och omsorgsnämndsmöte en utökad nyckeltalsuppföljning där det kan 
jämföras årets kostnad mot tidigare år. Områden som prioriteras är antalet hemvårdstimmar, 
externa köpta platser enligt SoL och LSS samt antal dygn, utbetalda antal timmar för personlig 
assistans. 

2019-12-11 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om reviderat Vägledningsdokument för 
insatser enligt Socialtjänstlagen där begränsningar tagits för att anse vad som är skälig 
levnadsnivå. Under våren 2020 kommer ett nytt vård- och omsorgs boende öppna och därmed 
kommer antalet externt köpta korttidsplatser att minska, vilket är en stor avvikelse i budgeten 
för Vård och omsorg. Vård och omsorg arbetar med att lägga fram ett förslag till vård och om
sorgsnämnden på att ta fram en digitaliseringsstrategi för att hitta digitala lösningar som kan 
underlätta för omvårdnadspersonal men också komma vård- och omsorgstagaren till gagn. 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit ett inriktnings beslut om psykiatriboende för att 
minska kostnader av köpta platser. 



Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Sas 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av effektiviseringar 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000035/2020 - 700 

Svar på väckt ärende - Korttidsplatser 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet begär i det väckta ärendet skriftliga konkreta uppgifter om 
planeringen av korttidsvården framgent, samt anför att det inte är 
människovärdigt att dubbelbelägga rummen med hänvisning till såväl 
personlig integritet som risk för smitta samt personalens arbetsmiljö. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-03-11, med 
tillhörande bilaga. 

Sida 

11av15 

Föredragande Vård- och omsorgschefChristin Johansson och Sas Ingrid Pettersson föredrar 
ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen och ärendet 
anses besvarat. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-11 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000035/2020-700 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på Bjärepartiets väckta ärende avseende korttidsvård 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen och ärendet anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Bjärepartiet begär i det väckta ärendet skriftliga konkreta uppgifter om planeringen av kort
tidsvården framgent, samt anför att det inte är människovärdigt att dubbelbelägga rummen 
med hänvisning till såväl personlig integritet som risk för smitta samt personalens arbetsmiljö. 

Svaret i sin helhet bifogas i separat utredning. 

Lena Täringskog, Avdelningschef 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar på väckt ärende avseende korttidsvård 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Svar på väckt ärende avseende korttidsvård 

Sammanfattning av ärendet 

1 (4) 

Under 2019 har korttidsvården i Båstad haft en mycket hög beläggning, trots detta har platser
na inte varit tillräckliga och platsköp har varit nödvändigt i en högre utsträckning än tidigare. 
Situationen är en konsekvens av flera olika samverkande faktorer: 

Ny lagstiftning gällande samverkan vid utskrivning från slutenvård till närvård, har medfört att 
kommunen i ett tidigare skede får ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser och inte minst 
rehabilitering. 
Antalet platser vid vård och omsorgs boende minskade under 2019, samtidigt som antalet an
sökningar till särskilt boende ökade. Det kom även ett antal ansökningar från personer i andra 
kommuner, vilket tillsammans har bidragit till att antalet personer i väntan på boende har 
ökat. Omsättningen på platser har också varit lägre procentuellt än föregående år. 

Av de som väntar på boende har ett flertal fått erbjudas korttidsvård i avvaktan på ledig plats, 
vilket i första hand har lösts på hemmaplan men även vid externa platser. 

Bjärepartiet begär i det väckta ärendet skriftliga konkreta uppgifter om planeringen av kort
tidsvården framgent, samt anför att det inte är människovärdigt att dubbel belägga rummen 
med hänvisning till såväl personlig integritet som risk för smitta samt personalens arbetsmiljö. 

Planering av framtida korttidsvård 

Grundläggande är att korttidsvård kan bedrivas såväl i enkel som i dubbelrum, valet av rum 
föregås alltid av en riskbedömning i relation till smitta, behov av avskildhet, vård i livets slut
skede etc. Detta sker redan i dagsläget. 

Växelvård 

Allt fler äldre vårdas i hemmet av närstående och det finns därmed ett ökat behov av avlast
ning för att anhöriga ska orka. Under året har antalet personer som beviljats växelvård ökat 
och därmed behovet av specialiserade platser för detta ändamål. Av dessa personer finns det 
flera som har behov av enkelrum, medans det finns vissa som särskilt framför att de vill ha 
sällskap och möjlighet till gemenskap. 

För att skapa förutsättningar för ovanstående, så kommer vi i samband med öppnandet av 
Haga park, skapa 3 växelvårdsplatser vid Åslidens vård- och omsorgs boende. 
Växelvårdsplatser vid Åsliden erbjuder en lugnare miljö där man slipper att byta rum och 
därmed olika medboende, samt medverkar till att den närstående kan känna en större trygghet 
och frihet att besöka när det passar och då vara privat. 

Vid Åsliden finns personer som framfört önskemål om byte av boende, vilket möjliggör denna 
lösning. Tre platser bedöms i dagsläget tillräckliga för att lösa behovet av växelvård, med möj
lighet till enkelrum för den som så önskar. De som i dagsläget har haft växelvård vid Skogliden, 
får då sin växelvårdsplats vid Åsliden. 
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Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, färre antal slutenvårds
platser, paradigmskifte som innebär att vården flyttar hem till invånaren och därmed leder till 
att finns fler anhörigvårdare gör därmed att det finns ett ökat behov av växelvård. 

Korttidsvård Björken 

I dagsläget finns 14 sängplatser vid korttidsenheten på Skogsliden, vilket i samband med öpp
nandet av Haga park minskas till 10 platser. Detta medför att flera rum blir enkelrum, för dem 
som behöver det av olika anledningar. Det finns dock ingen lagstadgad rättighet att få enkel
rum vid korttidsvistelse, vilket kan jämföras med slutenvårdens större salar. Vid öppnandet av 
Haga park kommer personer som vistas på Skogsliden samt har ett beslut om boende med so
matisk inriktning, erbjudas lägenhet vid det nya boendet. 

Detta gäller även de som vistas på korttidsplats vid externa enheter i avvaktan på boende med 
somatisk inriktning. Planeringen är att köp av platser kan minimeras i samband med öppnan
det av Haga park 

Korttidsverksamheten har under det senaste året haft en ökad inströmning av personer under 
65 år, personer som på grund av exempelvis cancersjukdom eller olycksfall, har haft behov av 
korttidsplats under rehabilitering och återhämtning samt ibland i avvaktan på bostadsanpass
ning av ordinärt boende. När specialiseringen av korttidsvården sker, ökar möjligheten att 
avskilja olika patientgrupper från varandra vid behov. 

En specialiserad korttidsvård för personer som efter en sjukhusvistelse, eller som med 
anledning av en progredierande sjukdom eller olycksfall behöver avancerad hälso- och 
sjukvård och/ eller intensiv träning för att komma tillbaka till ett fungerande vardags liv, är 
något som invånarna såväl har förväntningar kring och som värdesätts i hög grad såväl av den 
ensklide som de närstående. De som kommer direkt från sjukhus har ofta ett större behov av 
medicinska insatser - ibland avancerade, intravenös näring, dialys och transfusioner - och re
habilitering. Hjärtsvikt, smärta, yrsel och andningssvårigheter är vanligt förkommande sjuk
domstillstånd. 

Arbetsmiljöperspektiv 

Lokalerna där verksamheten bedrivs i på Skogsliden är inte optimal, den bedrivs på två plan, 
där viss personal löper mellan de olika våningsplanen. Utrymme för träning/rehabilitering är 
mycket begränsade, förbättringsåtgärder är under diskussion. 
Detta har tidigare redovisats av verksamhetsområdeschef under 2018 och är därmed känt för 
nämnden sedan tidigare. Verksamheten kommer att arbeta för att skapa en hållbar, långsiktig 
lokalplanering för såväl vård - och omsorgstagare som för personal. 

Det ställs stora krav på kunskap hos den personal som arbetar inom korttidsvården idag, kvali
ficerad hälso- och sjukvård, människor i olika åldrar med differentierade behov och bakgrund 
och snabba växlingar med vård och omsorgstagare. Det behövs också en förståelse för och 
kunskap att möta närstående, som ofta har specifika önskemål och krav på vården för att de 
ska känna sig trygga att lämna sin anhörige där. 
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Socialstyrelsen om korttidsvård 

Socialstyrelsen har definierat följande aspekter för att bättre möta såväl den äldres som när
ståendes behov av avlastning enligt följande: 

• Kommuner bör överväga att utreda och utveckla möjligheten för en specialisering av 
insatsen korttidsboende utifrån de olika behoven, t.ex. eftervård efter sluten speciali
serad vård, rehabilitering eller avlösning. Syftet är att undvika att personer med vitt 
skilda behov vistas på i samma rum eller på samma enhet. 

• Kommuner bör öka och stimulera kompetensutveckling vid korttidsboende - en bredd 
av behov kräver utvidgad kompetens. En specialisering av verksamheten bör medföra 
spetskompetens hos respektive personalgrupp. 

Konklusion 

En specialisering av korttidsvården innebär att verksamheten kan anpassas till de olika 
behoven. Korttidsvården på Skogsliden får fler platser som motsvarar det utökade behovet och 
behöver inte "konkurrera" med växelvården och kan i större utsträckning erbjuda vård i egna 
rum. Vård och omsorgstagarna har tillgång till expertis som sjuksköterska och rehabpersonal 
stora delar av dygnet, vilket skapar möjlighet till en snabbare rehabilitering och återhämtning. 
Verksamheten har större möjlighet att särskilja yngre och äldre gäster, palliativ vård från den 
akuta vården och att kompetensutveckla personalen utifrån de specifika behoven. 

Lokalerna på Åsliden lämpar sig väl till växelvård, med möjlighet till enkelrum samt att skapa 
ett meningsfullt innehåll. Personer som växelvårdas har i hög grad omfattande 
om vårdnads behov eller kognitiva svårigheter, aktiviteter som erbjuds inom ramen för boendet 
blir av större betydelse för den enskilde. Möjligheten att behålla sin integritet och bibehålla 
sina intressen är enklare att tillfredställa i en egen lägenhet med kokvrå. 

Planeringen av korttidsverksamheten, som idag kräver en stor arbetsinsats för att om möjligt 
undvika byte av rum och personal under vistelsen, blir enklare och effektivare genom 
specialiseringen. På Åsliden kan tillskapas växelvårdsplatser utifrån det behov som finns, med 
mål att den enskilde får samma rum vid varje vårdtillfälle. 
Personer som i dagsläget har sin växelvård vid Skogsliden, kan initialt uppleva en flytt till 
Åsliden som negativ. Det blir därmed en utmaning för verksamheten att skapa det goda 
innehåll och meningsfullhet i aktiviteter, så det möter upp en eventuell besvikelse. 
Lokalerna behöver inte anpassas ytterligare för att växelvården ska genomföras där. 

Åslidens boende efterfrågas sällan som första alternativ när man söker vård och 
omsorgs boende. 
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Ekonomi 

Specialiseringen skapar fler platser för akut behov exempelvis efter slutenvård, där behovet 
inte kan tillgodoses i ordinärt boende. 
Risk för merkostnad för extra vistelsedagar inom slutenvård minskar dvs. en kostnad av ca 
8500 kr/dygn/patient. 

Samordningsvinster kring personalfunktioner kan bidra till bättre ekonomiska förutsättningar 
för verksamheten. Ett lägre antal platser gör dock att nuvarande boendepeng för korttidsvård 
behöver ses över. 

Referenslitteratur: 

Åtgärdsförslag för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre - primärvård och 
korttidsboende -vad behöver förändras? Socialstyrelsen 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists /Artikelkatalog/Attachments /1973 9 /2 015-2-45.pdf 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000196/2019 - 700 

Sida 

12av15 

Svar på väckt ärende angående Bjärehemmet - Fullständig 
uppföljning på kostnader samt korrekt konsekvensbeskrivning 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende avseende en fullständig uppföljning på 
kostnader och nu konstaterade konsekvenser som inte var med i underläget 
från dåvarande enhetschef på 3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-04-06. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen och ärendet 
anses besvarat. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2020-04-06 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000196/2019-700 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende angående förtida flytt från 3-4:an, 
Bjärehemmet i Västra Karup 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen och ärendet anses besvarat. 

Bakgrund 
Bjärepartiet har väckt ett ärende avseende en fullständig uppföljning på kostnader och nu 
konstaterade konsekvenser som inte var med i underläget från dåvarande enhetschef på 
3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup. 

Aktuellt 

1 (1) 

Beslut om att tidigarelägga avvecklingen av 3-4:ans vård- och omsorgs boende togs i slutet av 
2018. Detta mot bakgrund av ett ekonomisk ansträngt läge i kommunen. Förvaltningen ska 
verkställa de politiska beslut som tas. Informationsmöten hölls med de boende och anhöriga. 
De boende gavs möjlighet att själv önska annat boende. All personal på 3-4:an fick önska annat 
arbetsställe samt gavs också möjlighet till att få prova på i annan verksamhet, ingen blev 
uppsagd. 

Det har gjorts riskbedömningar av flytten, både övergripande på verksamheten samt vid behov 
på enskild på vård och omsorgstagare. Förvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsta
garna fått sina behov tillgodosedda. På grund av sekretess skäl går det inte att gå in på enskilda 
individer angående vem som tagit vilken plats. Beslutet att tidigarelägga avvecklingen av 3-
4:an på Bjärehemmet bedömdes ge en besparing på 2,6 mkr, men vid årets slut visade sig be
sparingen istället ligga på 1,3 mkr. 
Avvikelser som fortsatt hyra samt semesterkostnader för personal gav inte den effekt 
som var beräknad från allra första början. 

Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Sas 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Bjärepartiet - Fullständig uppföljning på kostnader och konsekvenser 
avseende förtida flytt från 3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingrid Pettersson 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 34 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Sida 

13av15 

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 april 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 35 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-27 

Dnr VN 000198/2019 - 900 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-02-04. 

b ). Dom från Förvaltningsrätten - Bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Sida 

14 av 15 

c). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-03-27 - Neka 
delårsboende hemtjänst med anledning av extraordinär situation - Covid-19. 

Beslut 

d) . Beslut från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
- Inga omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser. 

e). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-03-25 
- Sammanträden på distans för 2020. 

f). Beslut från Östra Göinge kommun - Verkställande av insatser inom 
hemtjänst utifrån vistelsebegrepp i samband med covid-19. 

g). Ekonomirapport för Båstads kommun januari-mars 2020. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-04-27 

VN § 36 Dnr VN 000006/2020 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

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

Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 

· Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-02-01 - 2020-03-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

15 av 15 

fuste randes signaturer Utdragsbestvrkande 
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