
 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-12-14 1 av 19 

 

Plats och tid: Astrakanen, måndagen den 14 december 2015 kl 13:00 

Beslutande: Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Iréne Ebbesson (S), 1:e vice ordförande 
Sonia  Larsson (C), närvarande § 88-100 
Ingrid Edgarsdotter (BP) 
Carina Ekwurtzel (MP) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Ingegerd Nilsson (SD) 
Ulf Jiewertz (M) 
Gunnel Sebelius-Böcker (BP), tjg. Sonia Larsson (C) § 101-102  
 

Övriga  
närvarande: 

 
Margareta Hammarberg, vård- och omsorgschef 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Ingrid Pettersson, SAS 
Johannes Häll, enhetschef 
Magnus Ohlsson, enhetschef 
Maria Persson, MAS 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare 
Adem Qerimaj (S), ej tjänstgörande ersättare 
Björn Hernqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Mimi Sterner (L), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera: Carina Ekwurtzel, ersättare Iréne Ebbesson 
Justeringens 
plats och tid: Kommunhuset, 2015-12-17 klockan 13:00 
 

Sekreterare 
 

Paragrafer §§ 88-102 
 Olof Nilsson  

Ordförande 
  

 Eddie Grankvist  

Justerare 
 

 Carina Ekwurtzel 

 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2015-12-14 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2015-12-17 till och med 2016-01-18 
 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Olof Nilsson  
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VN § 88  Dnr VN 000097/2015 - 900 

Val av justerare till vård- och omsorgsnämnden 

 
Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras 3 arbetsdagar efter nämndens 

sammanträde klockan 13.00. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Utse Carina Ekwurtzel som justeringsperson 

2.  Utse Iréne Ebbesson som ersättare 

3.  Justering äger rum 2015-12-17 klockan 13.00 på kommunkansliet.  

 _____ 
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VN § 89  Dnr VN 000098/2015 - 900 

Godkännande av dagordningen 

 
Beskrivning av ärendet Ordförande har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med 

förvaltningen.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 
 
Yrkanden  Iréne Ebbesson väcker två nya ärenden om (1) Ängahällans matsalar och (2) 

om socialt innehåll och anhörigstöd. 
 
 Tony Ivarsson väcker ett nytt ärende om sammanträdestider för nämnden.     
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Godkänna dagordningen med följande tillägg:  
- Ängahällans matsalar 
- Socialt innehåll och anhörigstöd 
- Sammanträdestider för nämnden  

 _____ 
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VN § 90  Dnr VN 000027/2015 - 100 

Delgivningar Vård- och omsorgsnämnden 2015 

 
Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde.  
 
Underlag till beslutet Protokoll från medelpunkten 2015-11-17 
 Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  

 _____ 
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VN § 91  Dnr VN 000031/2015 - 900 

Delegationsbeslut 2015 

 
Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna.  

 _____ 
 
 
 



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-12-14 7 av 19 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

VN § 92  Dnr VN 000028/2015 - 100 

Beslutslogg Vård- och omsorgsnämnden 2015 

 
Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 

nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Olof Nilsson 
 Beslutslogg daterad 2015-12-04 
 
Yrkanden Tony Ivarsson (M): Beslutsloggen ska uppdateras med information om status 

på ärenden rörande trapphusboende, omorganisation i norr och söder samt 
ruttoptimering.     

 
Proposition Ordförande ställer proposition på Tony Ivarssons tilläggsyrkande. Efter 

framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet har bifallits.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Beslutsloggen daterad 2015-12-04 godkänns.  

2.  Status på ärenden rörande trapphusboende, omorganisation i norr och 
söder samt ruttoptimering ska läggas till i beslutsloggen.     

 _____ 
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VN § 93  Dnr VN 000095/2015 - 900 

Informationsärenden: Vård- och omsorgsnämnden. 

 
Beskrivning av ärendet Informationspunkter i turordning: 
 
 A-B) IVO  
 Margaretha Hammarberg förklarar att förvaltningen lämnat svar till IVO 

rörande chefers bemanning på kvällar och helger. Genom samverkan med 
räddningstjänsten kommer insatsledaren att kunna träda in på kvällar och 
helger om behovet finns. IVO har meddelat att man önskar kompletteringar, 
vilket förvaltningen även kommer att lämna inom det snaraste. 

 
Tony Ivarsson önskar en risk- och konsekvensanalys. Margaretha tar det med 
sig och kommer att informera och risk- och konsekvensanalys vid senare 
nämndsmöte. 

  
C) Anhörigstöd och matsalar 

 Margaretha Hammarberg informerar om att förvaltningen börjat planera 
utefter de budgetdirektiven som beslutats i kommunfullmäktige. Det rör sig 
dels om -200 000 kronor för matsalarna (Ängahällan, Bjärehemmet och 
Vårliden). Från den 16/1 kommer matsalarna inte att vara öppna för servering 
på helgerna och på Bjärehemmet stänger matsalen helt. Matdistributionen 
kommer istället att bli till hemmet. 

 
 Utöver matsalarna är det en minskning med 1,7 miljoner kronor inom 

anhörigstöd och socialt innehåll. Margaretha har informerat personalen som 
omfattas, och då förklarat att ingen blir av med jobbet utan att man får andra 
arbetsuppgifter. Verksamheten har gått ihop med kontaktpersoner 
(biståndsbeslut) tidigare, men dessa kommer nu att skiljas åt. Aktiveringen 
kommer att fortsätta lite in på det nya året. Inga Hasselcrona och en av 
enhetscheferna arbetar med anhörigstöd och socialt innehåll för att hitta andra 
former. 

 
  D) Arbetskläder 
 Maria Persson informerar om att vård- och omsorgsmedarbetarna kommer att 

få arbetskläder från och med ingången av 2016. Hygienråden ska följas, vilket 
innebär att all hanteringen kommer att ske på arbetsplatsen. Tvätt av kläderna 
kommer att skötas av vård och omsorg. 

 
 E) Verksamhetsstatistik 
 Ingrid Pettersson delar ut boendelista och förklarar siffrorna. Just nu arbetar 

man med dubbelbeläggning av korttidsplatser så att inga vård- och 
omsorgstagare ska vara på boenden utanför kommunen.   

 
 Forts. på nästa sida       
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VN § 93  Dnr VN 000095/2015 - 900 

Forts. Informationsärenden: Vård- och omsorgsnämnden. 

 
 F) Information från ordförande 
 Ordförande informerar om att nämnden har träffat revisionen på förmiddagen 

den 14/12 där man har fått information. Ordförande förklarar att 
överenskommelsen mellan nämndens ordförande och förvaltningen inte längre 
är aktuell. 

 
 G) God jul 
 Ordförande önskar ledamöter och tjänstemän en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
Underlag till beslutet Boendelista av Ingrid Pettersson      
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.   Lägga informationspunkterna till handlingarna.  

 _____ 
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VN § 94  Dnr VN 000138/2015 - 200 

Väckt ärende om Ängahällans matsal av Iréne Ebbesson 

 
Beskrivning av ärendet Hyresavtalet för matsalen, samt tjänstemannakontor, på Ängahällan är 

uppsagda till 2018-12-31. Det har framkommit uppgifter att lokalerna 
eventuellt lämnas tidigare, vilket leder till att Förslöv blir av med lokaler för 
gemensamma måltider och verksamheter med socialt innehåll. Iréne föreslår 
följande åtgärder: 

 
1. Matsalen på Ängahällan i Förslöv ska fortsättningsvis hyras av Vård och 
Omsorg för verksamhet med socialt innehåll tills annan lämplig lokal finns 
tillgänglig. 

 
 2. Pågående utredning av Vård och Omsorgs totala lokalbehov de kommande 

fem åren, för boende, personal och andra aktiviteter redovisas för nämnden 
senast i mars månad 2016.      

 
Underlag till beslutet Skrivelse från Iréne Ebbesson (S)      
 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP) med bifall av Ulf Jiewerts (M): Remittera punkt 1 i ärendet 

till förvaltningen för att ta fram beslutsunderlag inklusive 
konsekvensbeskrivning till nämndens sammanträde i februari 2016, samt att 
Båstadhem meddelas om nämndens beslut.      

 
Proposition Ordförande ställer proposition på Eddie Grankvists yrkande om remittering. 

Efter framställd proposition finner ordförande att yrkandet har bifallits.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag, inklusive 
konsekvensbeskrivning, för Ängahällans lokaler till nämndens 
sammanträde i februari 2016. Båstadhem expedieras nämndens beslut.      

2.  Pågående utredning av Vård och Omsorgs totala lokalbehov de kommande 
fem åren, för boende, personal och andra aktiviteter redovisas för 
nämnden senast i mars månad 2016. 

 _____ 
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VN § 95  Dnr VN 000139/2015 - 700 

Väckt ärende om socialt innehåll och anhörigstöd av Iréne 
Ebbesson 

 
Beskrivning av ärendet  I budget för år 2016 minskades vård och omsorgs budget med 1 740 000 kr 

avseende anhörigverksamhet, aktivering och socialt innehåll. Därför föreslår 
Iréne Ebbesson att: För att möjliggöra fortsatt god verksamhet med socialt 
innehåll för äldre och funktionshindrade samt att kunna ge stöd till 
anhörigvårdare, hemställes hos kommunstyrelsen att de 870 000 kr som finns i 
reserv för denna verksamhet tillförs vård och omsorgs budget 2016.     

 
Underlag till beslutet Skrivelse från Iréne Ebbesson      
 
Yrkanden Eddie Grankvist (BP) och Marianne Mjöberg (BP): Ärendet bordläggs till mars 

2016. Förvaltningen återkommer med mer information om socialt innehåll och 
anhörigstöd fram till dess.    

 
Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet om bordläggning. Efter framställd 

proposition finner ordförande att yrkandet om bordläggning har bifallits.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Ärendet bordläggs till mars. 

2.  Förvaltningen lämnar kontinuerligt muntlig information om hur arbetet 
går med socialt innehåll och anhörigstöd.  

 _____ 
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VN § 96  Dnr VN 000096/2015 - 900 

Ekonomisk redogörelse: Vård- och omsorgsnämnden 

 
Beskrivning av ärendet I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en 

ekonomisk redogörelse vid varje sammanträde.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Jenny Hägglöf 
 Prognos för oktober och november 2015 av Jenny Hägglöf 
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober och 
november..  

 _____ 
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VN § 97  Dnr VN 000130/2015 - 900 

Intern kontrollplan 2016 

 
Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 

stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Vård- och 
omsorgsnämnden har därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten 
inom sitt ansvarsområde för det kommande året.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Johan Lindén 
 Intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden 2016  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Förslag till intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden ansvar 
godkänns.    

 _____ 
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VN § 98  Dnr VN 000120/2015 - 700 

Beslut om bidrag för fontänhuset. Juli - sep 2015 

 
Beskrivning av ärendet Fontänhuset skall enligt avtal dnr KS 860/12-907 redovisa följande: 
 • Antal medlemmar som är bosatta i Båstads kommun 
 • Antal besök per dag av medlemmar som är bosatta i Båstads kommun 
 • Antal medlemmar som med stöd av Fontänhuset Båstad har fått 

kontakt/erhållit sysselsättning eller någon form av anställning på den reguljära 
arbetsmarknaden 

 • Verksamhetsinnehåll och aktiviteter som erbjudits 
 • Redovisningen skall ske skriftligt kvartalsvis till kommunstyrelsen under 

2015 och vara inkommen till Båstads kommun den 30 april, 31 juli, 31 oktober 
och 31 januari.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Ingrid Pettersson 
 Rapport från Fontänhuset perioden juli-sept 2015      
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Vård- och omsorgsnämnden tar till sig redovisningen och ger förvaltningen 
i uppdrag utbetala avtalat ekonomiskt stöd.      

 _____ 
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VN § 99  Dnr VN 000131/2015 - 900 

Riktlinjer som ett vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom äldreomsorg, LSS och 
Socialpsykiatri 

 
Beskrivning av ärendet Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid 

myndighetsutövning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som 
är avgörande vid beslut om insats. De riktlinjer som finns idag är i behov av att 
uppdatering och revidering.        

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Ingrid Pettersson      
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1.  Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
riktlinjer om ett vägledningsdokument för biståndshandläggning inom 
äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatrin.       

 _____ 
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VN § 100  Dnr VN 000133/2015 - 200 

Lokaler för korttidsplatser, KS001358/2015-200 

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda lokaler för 

korttidsplatser. Det har under perioder varit ett större behov korttidsplatser än 
budgeterade 14. Detta har verkställts genom att nyttja lediga platser på vård 
och omsorgsboenden samt via dubbelbeläggning. Men även externa köp för 3,9 
miljoner har gjorts under 2015. Behovet av korttidsplatser enligt beräknad 
statistik är mellan 17-25 platser därav föreslår förvaltningen att antalet 
korttidsplatser utökas till 18 lägenheter med möjligheter att dubbel belägga 
platserna. Samt vidareutveckla vårdplaneringsteamet till att även trygga upp i 
hemmiljön via så kallad trygghemgång, där alla aktuella professioner möter 
upp i hemmet efter t.ex. en sjukhusvistelse.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Johannes Häll      
 
Yrkanden Tony Ivarsson (M): Återremiss med motiveringen att beslutsformuleringen och 

underlaget är otydligt och behöver kompletteras.      
 
Proposition Ordförande ställer proposition på Tony Ivarssons yrkande om återremiss. Efter 

framställd proposition finner ordförande att yrkandet om återremiss har 
bifallits. Omröstning begärs.      

 
Omröstning Ledamot som vill återremittera ärendet idag röstar JA; 
 Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar NEJ. 
 
 Omröstningen faller ut med 7 JA-röster, 1 NEJ-röst och 1 AVSTÅR-röst enligt 

följande: 
 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Marianne E. Mjöberg (BP) X   
Ingrid Edgarsdotter (KD)  X  
Iréne Ebbesson (S) X   
Ingegerd Nilsson (SD) X   
Sonia Larsson (C)   X 
Tony Ivarsson (M) X   
Ulf Jiewertz (M) X   
Carina Ekwurtzel (MP) X   
Eddie Grankvist (BP) X   
SUMMA 7 1 1 

 
 Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat att återremittera ärendet. 
      
       Forts. på nästa sida 
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VN § 100  Dnr VN 000133/2015 - 200 

Forts. Lokaler för korttidsplatser, KS001358/2015-200 

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering.      

 _____ 
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VN § 101  Dnr VN 000132/2015 - 900 

Avveckling av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Båstads 
kommun 

 
Beskrivning av ärendet I dags läget har inte Båstads kommun några godkända LOV företag. 

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
avveckling av LOV och baserat på nuvarande förhållanden innebär en 
förändring inga större konsekvenser - vare sig personella eller ekonomiska för 
vård- och omsorgsnämnden. För vård- och omsorgstagarna innebär det inga 
förändringar i dagsläget.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Ingrid Pettersson 
 
Yrkanden Marianne Mjöberg (BP): Bordläggning för överläggning till nästa möte.      
 
Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet om bordläggning. Efter framställd 

proposition finner ordförande att yrkandet om bordläggning har bifallits.        
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Ärendet bordläggs till vård- och omsorgsnämndens sammanträdet i januari.      

 _____ 
 
 
 



 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-12-14 19 av 19 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

VN § 102  Dnr VN 000140/2015 - 900 

Väckt ärende om sammanträdestider av Tony Ivarsson 

 
Beskrivning av ärendet Tony Ivarsson (M) väcker ärende om att sammanträdestiderna bör ändras till 

10:00 istället för 13:00. Detta för att sammanträdena ska bli klara i god tid.      
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

1. Sammanträdestiden 13:00 kvarstår.      

 _____ 
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