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Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

Astrakenen, måndagen den 16 mars 2015 kl. 13.00 - 17.50 

Eddie Grankvist (BP), ordförande 
Sonia Larsson (C), vice ordförande 
Carina Ekwurtzel (MP), ledamot, närvarande§ 20-23 
Ingrid Edgarsdotter (KD), ledamot 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Susanne Jung (M), ledamot 
Irene Ebbesson (S), ledamot 
Ingegerd Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Ann-Christin Ingeman 
Emma Jönsson (MP), tjänstgörande ersättare för Carina Ekwurtzel § 24-25, 27 a-b 
Adem Querimaj (S), tjänstgörande ersättare för Carina Ekwurtzel § 26, 27 c-j, 28 

Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Monica Ehnberg, Vård- och omsorgschef 
Marianne Eriksson (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Helena Kruse (BP), ej tjänstgörande ersättare 

Irene Ebbesson, ersättare Susanne Jung. 
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Irene Ebbesson 

ANSLAGSBEVIS 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Paragrafer: 20 - 28 

Sammanträdesdatum: 2015-03-16 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med den 20/3 2015 till den 10/4 2015 

Utdragsbestyrkande 
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VN § 20 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande förändringar: 

Information om projekt kring korttidsfrånvaro utgår. 

Utskott/presidium KF 

Blad 

2 

Utdrags bestyrkande 
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Delgivningar 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-16 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

a) Protokoll från medelpunkten 2015-02-09. 

Utskott/presidium KF 
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Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 

Protokollsanteckning Irene Ebbesson informerar om att det finns två ärenden på kommunstyrelsens 
beslutslogg som ska föras över till vård- och omsorgsnämndens beslutslogg. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Ärenden från kommunstyrelsens beslutslogg förs över till vård- och 
omsorgsnämndens beslutslogg. 

2. Beslutsloggen godkänns. 

KF Utdragsbestyrkande 
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VN § 23 dnr: VN 33/15 -700 

Uppdrag till vård och omsorg att snabbutreda lokaliseringen av 
verksamheteten i Norr och Söder samt avsluta jv9-projekt 

Beskrivning av ärendet Förslag att dela vård och omsorg i två, en norr och en på söder. Alla 
professioner ska delas och utgå från norr eller söder, såväl dagtid som nattetid. 
Två parallella organisationer ska byggas upp i varje del, allt från beslut till 
verkställighet oavsett profession. Fördelningen och gränssättningen ska utgå 
från ruttoptimering. 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Monica Ehnberg 

Yrkanden So nia Larsson (C): Bifall till liggande förslag. 

Proposition 

Omröstning 

Utskott/presidium 

Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag med tillägget att punkt 2, att 
avsluta jv9-projektet, avvaktar till utredningen är klar. 

Kerstin Gustafsson (M): Återremiss för att besvara frågeställningarna i bilaga 1. 

Först ställer ordförande proposition på yrkandet om återremiss varvid han 
finner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning 
godkänns: 

Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA; 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 5 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Sonia Larsson (C) X 
Carina Ekwurtzel (MP) X 
Ingrid Edgarsdotter (KD) X 
Kerstin Gustafsson (M) X 
Tony lvarsson (M) X 
Susanne Jung (M) X 
Irene Ebbesson (S) X 
lngegerd Nilsson (SD) X 
Eddie Grankvist (BP) X 
SUMMA 5 4 0 

Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat att avgöra ärendet idag. 

KF Utdragsbestyrkande 
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Ajournering 

Proposition 

Beslut 

Reserveration 

Utskott/presidium 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Efter framställd proposition på det framlagda tilläggsyrkandet från Irene 
Ebbesson (S) finner ordföranden att yrkandet bifallits. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Att vård och omsorgsnämnden utifrån kommunstyrelsens och vård och 
omsorgsnämndens ordförandes förslag ge verksamhetsområdet uppdraget 
att snabbutreda, en delning av vård och omsorg på två, Norr och Söder 
utifrån ruttoptimering utförd av extern konsult. Utredningen presenteras 
för nämnden i september 2015. 

2. Ärendedelen gällande jv9 utgår och återupptas efter att utredningen 
angående Norr och Söder är färdigställd. 

Mot beslutet reserverar sig Kerstin Gustafsson (M), Tony Ivarsson (M) och 
Susanne Jung (M). 

KF Utdrags bestyrkande 



~moderaterna 
BJÄRE BÅSTAD 

Yrkande i ärendet "Snabbutreda lokaliseringen av verksamheten i Norr och Söder och 

avsluta JV9-projekt". 

Förvaltningen fick i uppdrag av politiken under budgetarbetet 2013 att se över och 

effektivisera servicen och lokalanvändningen inom vård och omsorg. Ett förslag till ny 

struktur inom vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde presenterades i februari 

2015 vid både vård och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Förslaget gav ett historiskt 

perspektiv och en nulägesrapport med tagna politiska beslut samt en framtidsbild. 

Framtiden inom vård och omsorgsområdet är en utmaning med Båstads demografi, 

omvärldsanalys Och ny lagstiftning och dagens svårighet att anställa ny personal: 

Båstads kommun är den kommun i Sverige som har minst heltidstjänster inom kommunens 

verksamheter och då främst inom område vård och omsorg. Det är viktigt att erbjuda fler 

tjänster som heltidstjänster för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Moderaterna ser det viktigt att bygga en attraktiv vård- och omsorgsverksamhet som har de 

allra bästa kvaliteter som krävs för att många vill söka sig ett arbete i vår kommun. Vårt mål 

är att vara bland de 10 bästa vård- och omsorgskommunerna i Sverige. 

Det förslag som nu läggs av Bjärepartiet har vi många funderingar på hur det främjar 

heltidstjänster, god ekonomisk hushållning, lokalanvändningen inom koncernen och effekten 

av en sammanhållen servicefunktion. Likaså att anlita en extern konsult för att ta fram en 

ruttoptimering. Hade alla som är i behov av hemtjänst alltid bott i samma fastighet hade 

detta kanske varit en bra ide men eftersom hemtjänsten är rörlig verksamhet till olika 

fastigheter som snabbt skiftar ser vi inte detta som ett ekonomiskt försvarbart förslag. 

Det nya uppdraget som ges vid dagens vård och omsorgsnämnd anser vi inte är ett politiskt 

beslutärende utan en ren verkställighet hur man planerar för en effektiv organisation och 

lokalbehovets användning inom koncernen. 

Därför yrkar vi på att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för att 

Återremiss 

1. Innan uppdrag ges ska det framgå av beslutsunderlaget varför anlita en extern konsult 

samt pris för uppdraget. 

2. Ange vilka lokaler som är tänkta för en delad verksamhet norr och söder. 

3. Ta fram konsekvensbeskrivning och kostnadskalkyl med delad serviceverksamhet norr 

respektive söder. 

4. Kalkyl på vad det kostar att avsluta sam lokaliseringen vid JV9 i Grevie. Hur hanteras 

avtalet med Båstadhem? .-

~ '-~ 
Kersti ; af;tc 

SusanneJun~ 
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Nytt dokumentationssystem 
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Beskrivning av ärendet Vård och omsorg i Båstad har sedan år 2002 använt Safedoc, ett mindre 
verksamhetssystem som används av ett fåtal kommuner och privata företag. 
Individ och familj har upphandlat Procapita vilket är ett bredare 
dokumentationssystem som de flesta kommuner använder. Socialtjänsten i 
Båstad kommun har inte ett enhetligt dokumentationssystem. Vård och omsorg 
bedömer att Safedoc inte har resurser att utveckla systemet i den takt som 
krävs för att vård och omsorg i Båstad ska kunna nå Socialstyrelsens krav på 
kvalite. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Monica Ehnberg. 

Yrkande Kerstin Gustafsson (M): Hänsyn till kostnad för nytt dokumentationssystem ska 
tas i budgetarbetet inför 2016. 

Proposition Efter framställd proposition på det framlagda tilläggsyrkandet från Kerstin 
Gustafsson (M) finner ordföranden att yrkandet bifallits. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Att Vård och Omsorg får i uppdrag att upphandla verksamhetssystem som 
utifrån gällande lagstiftning säkerställer kvaliten från kommuninvånarens 
ansökan till verkställighet av de beviljade insatserna. 

2. Hänsyn till kostnad för nytt dokumentationssystem ska tas i budgetarbetet 
inför 2016. 

KF Utdrags bestyrkande 
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VN § 25 dnr. -

Ej verkställda beslut, boendestöd 

Beskrivning av ärendet Rapport om ej verkställda beslut som godkännes av nämnden varje kvartal och 
skickas in till inspektionen för vård och omsorg. 

Underlag till beslutet Kvartalsrappport från Ingrid Pettersson. 

Yrkande Irene Ebbesson (S) yrkar, i avsaknad av beslutsformulering, att nämnden 
godkänner rapporten och delger den till kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, revisionen, länsstyrelsen, och inspektionen för vård och 
omsorg. 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Efter framställd proposition på det framlagda yrkandet från Irene Ebbesson (S) 
finner ordföranden att yrkandet bifallits. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Godkänner rapporten och delger den till kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, revisionen, länsstyrelsen, och inspektionen för vård 
och omsorg. 

KF Utdrags bestyrkande 
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VN § 26 dnr. -

Ekonomisk månadsuppföljning 

Beskrivning av ärendet Monica Ehnberg informerar ledamöterna om det ekonomiska läget för mars. 
Det finns inte budget för antalet hemvårdstimmar, vilket gör att förvaltningen 
räknar med ett underskott om 10 miljoner. Underskottet ökar även till följd av 
beslutet om att hyra hela Bjärehemmet (2 miljoner). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefMonica Ehnberg. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Förvaltningen får i uppdrag att vid nämndsmötet i maj 
presentera förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. 

Proposition Efter framställd proposition på det framlagda tilläggsyrkandet från Irene 
Ebbesson (S) finner ordföranden att yrkandet bifallits. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för innevarande månad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att vid nämndsmötet i maj presentera förslag 
till åtgärder för att nå en budget i balans. 

KF Utdragsbestyrkande 
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Utskott/presidium 

VN § 27 

lnformationsärenden 
Informationsärendena i turordning. 

A) Information från Tunstall om e-tjänster 
Tunstall informerar om vilka elektroniska hjälpmedel som finns i 
äldrevården. Företaget presenterar bland annat digital kameratillsyn, 
digital nyckelhantering samt digital hantering av tillgång till medicinskåp. 

AZ) Information från it-avdelning 
Anders Björk delar ut informationsmaterial till ledamöterna om it-tjänster. 
Han förklarar bland annat att kommunen har ett väldigt bra samarbete 
med Bjärekraft om utbyggnad av fiber, digitala välfärdstjänster och 
informationssäkerhet. 

A) Utveckling på hemvård Kust, Ås och City 
Enhetscheferna på hemvårdsområdena informerar om att man har 
genomfört föreläsningar om bland annat bemötande. 
Emma lämnar. 

B) Personlig assistans, utlandsvistelse 
Nytt beslutsärende (§ 28) 

C) Träffpunkt för personer med psykisk ohälsa 
Johannes Häll informerar att man nu har öppnat upp en träffpunkt för 
personer med psykiatrisk diagnos i enlighet med det som lovades IVO för 
två år sedan. Mötesplatsen blir i allaktivitetshuset på måndagar, onsdagar 
och fredagar. Verksamhetens öppethållande ska inte konkurrera med 
liknande - exempelvis fontänhuset. 

D) Almgården rekrytering av personal 
Adem (SJ går in som tjänstgörande ersättare för Carina Ekwurtzel. 
Johannes Häll informerar om att man håller på att rekrytera personal till 
Almgården då man ska starta satsningen på ett modernt demenscenter. 
Samtlig personal har fått söka om sina jobb, och av dessa är det 3-4 som 
inte kommer att arbeta kvar på demenscentrat. Det som återstår att 
rekrytera är en specialiserad demenssköterska. 

GZ) Trapphusboende, uppdatering 
Johannes informerar att det inte blir blockförhyrning av trapphusboendet, 
utan det blir istället att hyra samtliga lägenheter under 15 år. 

E) Boendelista 
Ingrid Pettersson presenterar månadens boendelista. Ingrid förklarar att 
det just nu är kris med korttidsplatserna. Ledamöterna är nöjda över hur 
Bjärehemmet nu presenteras med antalet platser. 

KF Utdrags bestyrkande 
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Utskott/presidium 

F) Ekonomisk redogörelse (bokslut 2014) 
Elisabet Edner ger en ekonomisk redogörelse för bokslutet 2014. Överlag 
går verksamheten back 16 miljoner kronor. Anledningen till det är främst 
att antalet hemvårdstimmar har ökat. Budgeterat antal timmar var 
122'000 men utfallet blev 148'000 timmar. Det motsvarar ungefär 12,3 
miljoner kronor. Även beläggningen på Bjärehemmet utan budget har 
kostat 2 miljoner, och köp av externa platser har kostat ungefär 2, 7 
miljoner kronor. Verksamheten har fått tillskott av medel genom bland 
annat ett överklagat beslut i försäkringskassan, men annars har 
verksamheten fått spara in genom att inte verkställa vissa ideer som 
bostad för särskild service eller att internutbilda istället för att använda 
extern. 

G) Uppföljning av hemvårdstimmar 
Magnus Ohlsson informerar om antalet hemvårdstimmar - att trenden är 
att det ökar och att det inte finns budgeterade medel för det. 

H) NPÖ - nationell patientöversikt 
Maria Persson informerar kortfattat om den nationella patientöversikten. 
Det viktiga är att systemet är säkert för vård- och omsorgstagaren. Mer 
information lämnas vid nästa möte på grund av tidsbrist. 

I) Nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Maria Persson delar ut information om nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Vid nästa sammanträde gör nämnden en fördjupning i det nya avtalet. 

KF Utdragsbestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Lena Ljunquist, Stöd och omsorg, informerar att verksamheten har beviljat 
personlig assistans vid utlandsvistelse sedan många år tillbaka. Förvaltningen 
har uppmärksammat detta och behöver riktlinjer från politiken hur det ska 
hanteras. Efter diskussion vill ledamöterna lyfta informationsärendet som ett 
beslutsärende. 

Yrkande Irene Ebbesson yrkar att förvaltningen skriver fram rutiner som nämnden kan 
besluta om till april. 

Proposition Efter framställd proposition på det framlagda yrkandet från Irene Ebbesson (S) 
finner ordföranden att yrkandet bifallits. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

l. Förvaltningen får i uppdrag att till 2015-04-13 återkomma med underlag 
för beslut om personlig assistans vid utlandsvistelse. 

KF Utdrags bestyrkande 


