
[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-18 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Sessionssalen, måndagen den 18 januari 2016 kl 13:00-17:00 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Carina Ekwurtzel (MP) 
Tony Ivarsson (M), närvarande § 1-6 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Ingegerd Nilsson (SD) 
Ulf Jiewertz (M) 
Mona Källbäck (M), tjg. Tony Ivarsson (M) § 7-9 

Margareta Hammarberg, vård- och omsorgschef 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
Ingrid Pettersson, SAS 
Johannes Häll, enhetschef 
Magnus Ohlsson, enhetschef 
Maria Persson, MAS 
Björn Hernqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 

Ulf Jiewertz, ersättare Irene Ebbesson 

, 2016-01-21klockan13:00 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-01-18 

Från och med 2016-01-21 till och med 2016-02-22 

sliet 

~ 

Sida 

1av13 

§§ 1-9 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-18 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-18 

VN § 1 Dnr VN 000003/2016 - 900 
Val av justeringsperson 2016 

VN § 2 Dnr VN 000002/2016 - 900 
Godkännande av dagordningen 2016 

VN § 3 Dnr VN 000007 /2016 - 900 
Beslutslogg 2016 

VN § 4 Dnr VN 000004/2016 - 900 
Informationsärenden 2016 

VN § 5 Dnr VN 000008/2016 - 905 
Ekonomisk redogörelse 2016 

VN § 6 Dnr VN 000014/2016 - 700 
Servering av mat på helgerna på Ängahällan och Vårliden 

VN § 7 Dnr VN 000132/2015 - 900 
Avveckling av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Båstads kommun 

VN § 8 Dnr VN 000133/2015 - 200 
Lokaler för korttidsplatser, KS001358/2015-200 

VN § 9 Dnr VN 000129 /2015 - 900 
Personligt ombud 

justerandes si naturer 

Sida 

2av13 

Utdra sbes rkande 



1n:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2016-01-18 

Dnr VN 000003/2016 - 900 

Val av justeringsperson 2016 

Sida 

3 av13 

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 av Olof Nilsson 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Utse UlfJiewertz som justeringsperson 

2. Utse Irene Ebbesson som ersättare 

3. Justering äger rum 2016-01-21klockan13.00 på kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-18 

Dnr VN 000002/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 2016 

Sida 

4av 13 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Olof Nilsson 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Protokollsanteckning 

Dagordningen godkännes med följande tillägg: 

Information om rekryteringen av ny vård- och omsorgschef 

Information om badet vid Vårliden 

Information om Lyan 

Beslut om matsalarna på Ängahällan, Vårliden och Bjärehemmet 

Beslut om delegationsbeslut utgår i brist på underlag 

Tony Ivarsson (M) önskar genomgång av protokoll i dagordningen till framtida 
möten, samt att utkast av protokoll skickas ut till ledamöterna i nämnden innan 
justering. Ordförande ombesörjer önskemålet tillsammans med sekreterare. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-18 

Dnr VN 000007 /2016 - 900 

Besluts logg 2016 

Sida 

5av13 

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 från Olof Nilsson 
Beslutslogg daterad 2016-01-07 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Beslutsloggen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-18 6av 13 

VN§4 Dnr VN 000004/2016 - 900 

lnformationsärenden 2016 

A. Organisationsförändringen inom Vård och omsorg - Nord och Syd 
Margaretha Hammarberg presenterar det senaste som skett gällande 
organisationsförändringen. Planen är att organisationen ska träda i kraft 2016-
02-01. Margaretha redogör för vilka verksamheter som ska förläggas i 
trafikverkets lokaler i Förslöv (Syd) och på Skogsliden (Nord). Lokalerna som 
ska lämnas är Rehab på Köpmansgatan (invit), daglig verksamhets lokaler i 
astrakanhuset samt lokaler på vångavägen och astrakanvägen. 

Tony Ivarsson önskar information om kostnaderna och hur mycket man ska 
spara i förhållande till Jv9. Margaretha meddelar att hon kan ta fram en 
kostnadsberäkning över lokalerna till nästa sammanträde, men att det rör sig 
om ett nollsummespel eftersom budgeten är oförändrad och ingen personal 
påverkas. 

B. Handlingsplan kopplad till Kulturprogrammet 
Helene Steinlein redogör för mål i handlingsplanen för kultur som är kopplad 
till vård och omsorg. Ett projekt är påbörjat för att skapa en plan för kultur i 
vården. Liknande arbete har gjorts med barn och skola, vilket har givit ett bra 
resultat. En konsekvens av handlingsplanen är att biblioteken arbetar med att 
få igång och utveckla uppsökande verksamhet. Detta kan vara till glädje för de 
äldre som inte kan ta sig ut, då biblioteken istället besöker låntagarna. 

C. Aleris 
Ingrid Pettersson och Maria Persson redogör för vård och omsorgs 
tillsynsbesök på Åsliden, som drivs av Aleris. Grunden för tillsynen är det 
förfrågningsunderlag som Aleris svarade på innan man tog över verksamheten. 
Det finns en del som behöver åtgärdas; bland annat mer personal för 
rehabilitering och palliativ vård, utbildning för demensvård, övning av 
extraordinära händelser med mera. 

C. Äldreombudsman 
Ingrid Pettersson redogör för vad kommunen gör i dagsläget. Däribland nämns 
att det finns äldrelots, ldagomål- och synpunktshantering, varje vård- och 
omsorgstagare har pärm med med information om hur man överklagar och 
klagar till patientnämnden, Lex Sarah/Maria redovisas till nämnden, 
senioralert, systematiskt kvalitetssystem med mera. 

Ärendet återkommer för beslut i februari. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJi] BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-18 7 av13 

Underlag till beslutet 

Beslut 

VN§4 Dnr VN 000004/2016 - 900 

Forts. lnformationsärenden 2016 

D. Verksamhetsstatistik 
Ingrid Pettersson presenterar den senaste boendelistan. Ledamöterna är nöjda 
med att kommunen inte har köpt några platser. 

E. Badet på Vårliden 
Ordförande informerar om att badet på Vårliden har varit uppe för diskussion i 
presidiet. Anledningen är bland annat att det finns äldre regler som gör att 
badet är uppdelat för män respektive kvinnor (att man inte kan bada 
tillsammans). 

Ledamöterna är överens om att badet inte ska ha restriktioner och att 
kommunen bör ha kvar det i drift. Ordförande önskar att förvaltningen ser över 
dessa rutiner samt ekonomin för badet. Badet återkommer i samband med 
redovisningen av vård och omsorgs lokaler. 

F. Rekrytering av ny vård- och omsorgschef 
Katarina Pelin informerar om att rekryteringen av vård- och omsorgschef inte 
blivit klar i tid. Katarina förklarar att man tror sig vara klara till hösten och 
återkommer till nämnden om det blir något problem. 

G.Lyan 
Ordförande och Margaretha förklarar att man har gått ut med information om 
förändringar som skett på Lyan och vilka andra aktiviteter som finns istället. 

Lista över informationsärenden 
Boendelista 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Lägga informationspunkterna till handlingarna 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-18 

Dnr VN 000008/2016 - 905 

Ekonomisk redogörelse 2016 

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. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen. 

Sida 

8av13 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Lil:l BÅSTADS . 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-18 9av13 

VN§ 6 DnrVN 000014/2016 - 700 

Servering av mat på helgerna på Ängahällan och Vårliden 

Beskrivning av ärendet Irene Ebbesson (S) väcker nytt ärende om att servering av mat på helgerna ska 
fortsätta. 

Yrkanden Irene Ebbesson (S): Lunch ska fortsättningsvis serveras i matsalen på helgerna. 

Proposition 

Beslut 

Eddie Grankvist (BP): Tilläggsyrkande att lunchen ska serveras fram till 
eventuellt annat beslut av nämnden i mars och omfattar Ängahällan och 
Vårliden. 

Ordförande ställer proposition på framlagda yrkanden av Irene Ebbesson och 
Eddie Grankvist och finner att de har bifallits. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Lunch ska fortsättningsvis serveras i matsalen på helgerna. 

2. Serveringen ska ske på Ängahällan och Vårliden och ska pågå fram till att 
nämnden eventuellt fattar annat beslut i mars. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i"i] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-18 10av13 

VN § 7 Dnr VN 000132/2015 - 900 

Avveckling av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Båstads 
kommun 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har gett Förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för avveckling av LOV. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Ingrid Pettersson 
Bilagor dnr: KS 000460/2009-730 

Yrkanden Irene Ebbesson (S): Verksamhet enligt LOV avvecklas i Båstads kommun med 
motivering enligt bilaga. 

Proposition 

Omröstning 

UlfJiewertz (M), Mona Källbäck (M) och Carina Ekwurtzel (MP): Att nämnden, 
till KS, uttalar sitt stöd för att ha LOV kvar. 

Ordförande ställer proposition på framlagda yrkanden om avveckling av LOV 
och bibehållande av LOV. Efter framställda propositioner finner ordförande att 
yrkandet om avveckling har bifallits. Omröstning begärs. 

Ledamot som vill bifalla Irene Ebbessons (S) yrkande röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla Ulf Jiewertz (M) mfl. yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 5 JA-röster, 3 NEJ-röst och 1 AVSTÅR-röst enligt 
följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Marianne E. Mjöberg (BP) X 
Ingrid Edgarsdotter (KD) X 
Irene Ebbesson (S) X 
Ingegerd Nilsson (SD) X 
Sonia Larsson (C) X 
Mona Källbäck (M) X 
UlfJiewertz (M) X 
Carina Ekwurtzel (MP) X 
Eddie Grankvist (BP) X 
SUMMA 5 3 1 

Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat att bifalla Irene Ebbessons 
yrkande. 

Forts. på nästa sida 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Avveckling av LOV. 
Att avveckla LOV i nuläget innebär inga negativa konsekvenser för 
vårdtagarna. Ve!:ksamheten har inte gett vare sig bättre kvalitet eller lägre 
kostnader för kommunen utan har istället skapat ett merarbete för VO
förvaltningen och en sämre personalkontinuitet för vårdtagarna. 

Yrkande: Vård och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar: J 
Verksamhet enligt LOV avvecklas i Båstads kommun. 

Irene Ebbesson (S) 



Moderata gruppen i Vård och Omsorgsnämnden reserverar sig mot beslutet att inte tillåta ett 

kundvalssystem som LOV, vilket ger ökad valfrihet och inflytande för den enskilde. Att välja vem som 

ska utföra de vård- och omsorgsinsatser som önskas och samtidigt ge möjligheten att byta utförare 

om den enskilde inte är nöjd skall inte förvägras Båstads invånare. Att sedan LOV utvecklar det lokala 

näringslivet och ger fler entreprenörer är också en viktig del i bevarandet av LOV. Det finns alltså 

ingen rimlig anledning att nu avveckla LOV. 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-18 

Dnr VN 000132/2015 - 900 

Sida 

11av13 

Fots. Aweckling av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Båstads 
kommun 

Beslut 

Reservation 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
1. Verksamhet enligt LOV avvecklas i Båstads kommun 

Moderaterna lämnar skriftlig reservation. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-01-18 12av13 

VN§8 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 omsorgs boenden samt via dubbel beläggning. 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 tex. en sjukhusvistelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Johannes Häll 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Protokollsanteckning 

1. Att vård och omsorg nyttjar 8 platser på Skogliden med möjlighet till 
dubbelbeläggning och 5 platser på Bjärehemmet. 

2. Att vård och omsorg budgetar för 20 nyttjade platser per dygn 

3. Beslut, redovisning och protokollsanteckning delges kommunstyrelsen. 

Irene Ebbesson: Vård och omsorg beräknar att behovet av platser för 
korttidsvård är 20 st under år 2016. Detta antal platser behövs för att tillgodose 
behovet av växelvård och vård efter sjukhusvistelse. För närvarande finns 
endast 13 platser lokalmässigt och därför behöver man dubbelbelägga en del av 
rummen. Denna lösning känns inte helt optimal och bör endast användas under 
en begränsad tid. Det är dock en bättre lösning än att köpa platser långt 
hemifrån i andra kommuner. 

I en hel del fall används och blockeras kortvårdsplatser av personer som köar 
för en plats i vård- och omsorgs boende. Här måste vi skyndsamt få igång 
utbyggnaden av fler lägenheter för vård- och omsorgsboende så att behovet av 
denna boendeform kan tillgodoses. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-18 

Dnr VN 000129 /2015 - 900 

Personligt ombud 

Sida 

13av13 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har för avsikt att teckna avtal med PO-Skåne och därmed avsluta 
samarbetet med Klippans Kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Johannes Häll 
Avtalsförslag PO-Skåne 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Tilläggsyrkande att förvaltningen ska undersöka 
möjligheten att samverka med fontänhuset om tjänsten som personligt ombud. 
Om det inte är möjligt ska förvaltningen teckna avtal med PO-Skåne. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Förvaltningen ska undersöka möjligheten att samverka med fontänhuset om 
tjänsten som personligt ombud. Om det inte är möjligt får förvaltningen i 
uppdrag att teckna avtal med PO-Skåne. 

2. Det eventuella avtalet med PO-Skåne ska gälla max ett år och återkopplas till 
nämnden efter sex månader. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


