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ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Astrakanen, måndagen den 11april2016 kl. 13.00 -16.45. 

Eddie Grankvist (BP), ordförande 
Irene Ebbesson (SJ, vice ordförande,§§ 35-41 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Carina Ekwurtzel (MP) 
Tony Ivarsson (M) 
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Gunnel Sebelius Böcker (BP), tjänstgörande ers. för Marianne E. Mjöberg (BP) 
Ingegerd Nilsson (SO) 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Ulf]iewertz (M) 
Ann Elofson (M), tjänstgörande ersättare för Irene Ebbesson, § 42 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Margaretha Hammarberg, vård- och omsorgschef 
Ingrid Pettersson, utredare 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare 
Ann Elofson (M), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 

Sonia Larsson. Ersättare: Ulf Jiewertz. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 15 april 2016 kl. 13.00. 

Sonia Larsson 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-04-11 

16/4-8/5 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Andersson 

§§ 35-42 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-11 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 

VN § 31 Dnr VN 000003/2016 - 900 
( Val av justeringsperson 

VN § 32 Dnr VN 000002/2016 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 33 Dnr VN 000049/2016 - 700 
( Verksamhetsinriktning, LSS-bostäder 

VN § 34 Dnr VN 000132/2015 - 900 
Avveckling av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Båstads kommun 

VN § 35 
Delgivningar 

Dnr VN 000005/2016 - 900 

VN § 36 Dnr VN 000006/2016 - 900 
Delegations beslut 

VN § 37 Dnr VN 000008/2016 - 905 
Ekonomisk redogörelse 

VN § 38 Dnr VN 000004/2016 - 900 
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

VN § 39 Dnr VN 000051/2016 - 700 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

( VN § 40 Dnr VN 000052/2016 - 700 
Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

VN § 41 Dnr VN 000014/2016 - 700 
Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och Ängahällan 

( VN § 42 Dnr VN 000050/2016 - 700 
Förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten 

justerandes si naturer 
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Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 3 avlO 

VN § 35 Dnr VN 000005/2016 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Vid detta möte föreligger följande delgivningar: 

a). Protokoll från Medelpunkten 2016-03-15. Dnr: VN 000026/2016-700 
b ). Årsredovisning från Medelpunkten 2015. Dnr: VN 000045/2016-700 
c). Granskning från Kommunrevisionen angående utskrivningsklara patienter 

Dnr: VN 000047 /2016-700 
d). Granskning från Kommunrevisionen angående VN :s strategiska 

långtidsplanering. Dnr: VN 000046/2016-700 
e). Rapportering av verksamhets berättelser 2015. Dnr: VN 000053/2016-700 

Tony Ivarsson (M) och Sonia Larsson (C): Svar på revisionsrapporterna ska upp 
för beslut på nästa sammanträde med vård- och omsorgsnämnden. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Svar på revisionsrapporterna ska upp för beslut på nästa sammanträde 
med vård- och omsorgsnämnden. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 

VN § 36 Dnr VN 000006/2016 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2016-03-04 - 2016-03-31. 
Tjänsteskrivelse från Johan Peterson. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten godkänns och läggs till handlingarna. 
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Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 

VN § 37 Dnr VN 000008/2016 - 905 

Ekonomisk redogörelse 

Beskrivning av ärendet I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en 
ekonomisk redogörelse vid varje sammanträde. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Månadsrapport presenteras muntligen för nämnden av ansvarig ekonom 
Jenny Hägglöf. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 
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justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 

VN § 38 Dnr VN 000004/2016 - 900 

Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsförvaltningen informerar. 

Beslut 

Vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Vid detta sammanträde informeras om följande: 

a). IVO - oanmält besök på Skogsliden. 
b). Namngivning av nytt boende på Vångavägen i Båstad: "Ängen", 

(Enhetschef Jenny Ekelund föredrar informationen). 
c). Information om verksamhetsstatistik. 
d). Kort diskussion angående det totala behovet av lokaler. 
e). Kort diskussion angående hemvårdens tillträde till Trafikverkets 

gamla lokaler. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Sida 
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1. Informationen från vård- och omsorgförvaltningen läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-11 

Dnr VN 000051/2016 - 700 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Sida 

7 avlO 

Beskrivning av ärendet Vårdgivaren Båstads kommun ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det 
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 
resultat som uppnåtts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Persson och 
vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg, daterad den 22 mars 2016, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande 

Beslut 

Vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse till vård
och omsorgsnämnden godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2016-03-22 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Maria Persson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Dnr: V/V'oooo5//i.o;t- :;oo 
Till: Vård och Omsorgsnämnden 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
2015 års kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Bakgrund 

1 (2) 

Vårdgivaren Båstad kommun ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsar
betet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka pati
entsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

Aktuellt 
Under 2015 har vård och omsorg fortsatt arbeta med kvalitets arbete för att identifiera risker 
och förbättra den planerade vården och dokumentationen kring den enskilde vård och om
sorgstagaren/brukaren. 
Detta har bland annat gjorts genom att arbeta med våra befintliga kvalitetsregister Senior 
Alert, Svenska Palliativa registret och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska sym
tom vid demenssjukdom-BPSD. 
Fortsatt arbete kring avvikelse hanteringen i kommunen har skett. När en händelse inträffar 
som leder till en avvikelse är det något negativt för verksamheten och den enskilde men det är 
viktigt att betona att varje upptäckt av en avvikelse är något positivt. Det innebär att det kan 
åtgärdas och förhindras att det uppstår igen. Ett sätt att hitta fel och brister och kvalitetsäkra 
vården. Avvikelserna registreras i ett digitalt dokumentationssystem vilket har under året visat 
sig ha en del brister. Det planeras att upphandla ett nytt dokumentationssystem i kommunen. 
Under 2015 har intern revisioner gjorts av MAS och SAS i verksamheten detta i syfte att få 
kunskap om hur väl verksamheten svarar upp mot lagens krav, författningskrav och kommu
nens riktlinjer. Det har visat sig att vård och omsorg till vissa delar uppfyller de krav som ställs 
men att det finns ett antal område som kan utvecklas och förbättras. Det finns brister i vård 
och omsorgstagarens/brukarens genomförandeplaner, dessa behöver bli mer detaljerade, det 
finns även ett behov av att förbättra den basala vårdhygienen i kommunen då framförallt kring 
tvätt rutiner för personalens kläder samt brist på omklädningsrum. Detta har resulterat i att 
nya rutiner har tagits fram, egenkontroller skall göras av enhetscheferna för att säkerställa att 
deras verksamheter svarar upp mot de krav som ställs och att rutinerna i kommunen efterföljs. 
Även inköp av nya arbetskläder till de anställda har gjorts. 
Ett stort kvalitets höjande arbete med att införa riktlinjer för sammanhållen journalföring Nat
ionell patientöversikt-NPÖ har skett under 2015. Detta i syfte att få en samlad information av 
patientens vårdbehov för att i sin tur kunna ge en god och säker vård. 



2 (2) 

Förslag till beslut 

Informationen av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse till vård och omsorgs
nämnden godkännes. 

Båstad 2016-03-22 i I 

~i· Qi,~N~l\lu;\AU/vfw1 ( 
Marg retha Hammarberg I 
TfV, rd och omsorgschef J 

-.. __) 

cM-.c..-~\... ~ ~0-. 
Maria Persson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 8 avlO 

VN §40 Dnr VN 000052/2016 - 700 

Policy för mat och måltider i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lagt fram ett förslag att Båstads kommun ska utarbeta ett 
politiskt program som omfattar livsmedlens och måltidernas kvalitet för 
förskolan, skolan samt vård och omsorg. Maten och måltiderna har stor 
betydelse för hälsan. Inom barn och skola bör måltiderna vara en del av det 
pedagogiska arbetet och en del av vården inom äldreomsorgen. I dagsläget vilar 
ett stort ansvar på måltidsverksamheten. Vision och mål sätts av dem. Det bör 
finnas en bred politisk viljeinriktning omkring helheten. Maten och måltiderna 
är av stort intresse för föräldrar, anhöriga och allmänheten. En lättillgänglig och 
kortfattad beskrivning av kommunens mat- och måltidskvalitet i sin helhet, 
som är politiskt förankrad, blir en trygghet för berörda. Det blir tydligt för både 
tjänstemän och politiker vad vi ska uppnå. Programmet ska också finnas i ett 
internt exemplar där det framgår vem som ansvarar för vad. Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma 
förslag till policy för mat och måltider i kommunen. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från måltidschef Ulla Johansson, daterad den 1 april 2016, 
med tillhörande bilaga. 

Måltidschef Ulla Johansson föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunstyrelsen föreslås anta bilagda policy för mat och måltider 
i Båstads kommun. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 9 avlO 

VN § 41 DnrVN 000014/2016 - 700 

Begäran om extra resurser till lunchservering på Vårliden och 
Ängahällan 

Beskrivning av ärendet Genom beslut i vård- och omsorgsnämnden, om öppethållande av matsalar på 
Vårliden och Ängahällan, begärs extra anslag för att täcka kostnaderna som 
uppkommit. I 2016 års budget ligger ett sparbeting på 200 000 kr med 
anledning av rationalisering av matserveringen i Ängahällans och 
Bjärehemmets matsalar. Förvaltningen bestämde att stänga Bjärehemmets 
matsal alla dagar och leverera maten hem till vård- och omsorgstagaren. 
Utifrån beslut bestämdes också att inte servera lunch i matsal på helger på 
Vårliden och Ängahällan utan leverera maten till hemmet. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från utredare Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 29 januari 2016. 

Vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Eddie Grankvist (BP): Extra anslag till budgeten 2016 på 120 000 kr begärs hos 
kommunfullmäktige för att täcka de ökade personalkostnaderna med anledning 
av öppethållande av Vårlidens och Ängahällans matsalar måndag-söndag. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Extra anslag till budgeten 2016 på 120 000 kr begärs hos kommun
fullmäktige för att täcka de ökade personalkostnaderna med anledning av 
öppethållande av Vårlidens och Ängahällans matsalar måndag-söndag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-04-11 10av10 

VN§42 Dnr VN 000050/2016 - 700 

Förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Beslut angående ny förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från utredare Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 1 april 2016, med tillhörande bilagor. 

Vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Eddie Grankvist (BP): Ärendet bordläggs. Med anledning av att nämnden inte 
kan utläsa vad som är nytt eller ändrat i förbundsordningen och reglementet 
skickas ärendet tillbaka till förvaltningen som får i uppdrag att klargöra detta 
med hjälp av kommunalförbundet Medelpunkten. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet bordläggs. 

2. Med anledning av att nämnden inte kan utläsa vad som är nytt eller ändrat 
i förbundsordningen och reglementet skickas ärendet tillbaka till 
förvaltningen som får i uppdrag att klargöra detta med hjälp av 
kommunalförbundet Medelpunkten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


