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u=iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 1av13 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 14 november 2016 kl. 13.00-17.30. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Gösta Sandgren (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson (M) §§ 102-105 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson (M) §§ 106-112 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, 
utredare, Magnus Ohlsson, myndighetschef. 
Adem Qerimaj (S), ej tjänstgörande ersättare 
Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare§§ 102-105 

Irene Ebbesson. Ersättare: Ingegerd Nilsson. 

§§ 102-112 

an kvist 

~~4-w~s~,,__ 
Irene Ebbesson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-11-14 

19/11-11/12 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 
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Vård- och omsorgsnämnden 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 

VN § 102 Dnr VN 000003/2016 - 900 
( Val av justeringsperson 

VN § 103 Dnr VN 000002/2016 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 104 Dnr VN 000008/2016 - 905 
( Ekonomisk redogörelse 

( 

( 

VN § 105 Dnr VN 000004/2016 - 900 
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

VN § 106 Dnr VN 000139/2015 - 700 
Socialt innehåll och anhörigstöd 

VN § 107 Dnr VN 000129 /2016 - 700 
Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun 

VN § 108 Dnr VN 000130/2016 - 700 
Förlängning av Åslidens upphandlingsavtal 

VN § 109 Dnr VN 000131/2016 - 700 
Verksamhetsförändring vid 3-4:an, Bjärehemmet 

VN § 110 Dnr VN 000007 /2016 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2016 

VN § 111 
Delgivningar 

Dnr VN 000005/2016 - 900 

VN § 112 Dnr VN 000006/2016 - 900 
Delegations beslut 

Sida 

2av13 

Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

Dnr VN 000003/2016 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av13 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar 
efter nämndens sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan. Vid nämndens föregående sammanträde var 
Olle Larsson justeringsperson. I tur att justera är Irene Ebbesson. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 

2. Ingegerd Nilsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 18 november 2016 kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 4av 13 

VN § 103 Dnr VN 000002/2016 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Underlag till beslutet 

Beslut 

Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Information om sjukfrånvaro utgår, 
Ny informationspunkt: Anmälan enligt Lex Maria på 3-4:an, 
Ny informationspunkt: Tv-intervju angående anhörigverksamheten, 
Ny informationspunkt: Almgården och Lyan i Grevie, 
Ny informationspunkt: Omorganisation, Stöd och omsorg: Lägesrapport, 
Ny informationspunkt: Eventuellt studiebesök på Åsliden i Östra Kamp. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 5av13 

VN § 104 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. Månadsrapporten januari
oktober 2016 presenteras för nämnden av ansvarig ekonom, Jenny Hägglöf. 

Ajournering 

Yrkande 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Irene Ebbesson (S): Bifall till den ekonomiska månadsuppföljningen, med 
följande tillägg: Förvaltningen uppmanas iaktta största möjliga sparsamhet 
resten av året. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
avslagit yrkandet. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla yrkandet röstar JA, 
Ledamot som vill avslå yrkandet röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 5 JA-röster och 4-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Ingrid Edgarsdotter (KD), Irene 
Ebbesson (S), Ingegerd Nilsson (SD) och Eddie Grankvist (BP). 
NEJ: Sonia Larsson (C), Gösta Sandgren (M), Ulf Jiewertz (M) och Olle 
Larsson (L). 

Vård- och omsorgsnämnden har således beslutat att bifalla yrkandet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

2. Förvaltningen uppmanas iaktta största möjliga sparsamhet resten av året. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

Dnr VN 000004/2016 - 900 

Vård- och omsorgsförvaltningen informerar 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsförvaltningen informerar. 

Sida 

6av13 

a). Verksamhetsstatistik SOL, inklusive antal som tackat nej till särskilt boende. 
b). Öppna Jämförelser och "Så tycker äldre om äldreomsorgen" 2016. 

Beslut 

c). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten. 
d). Kontaktvägar, förtroendevalda/tjänstemän (Eddie). 
e). Återkoppling från Vård och omsorgs studiebesök i Lomma. 
f). Vård- och omsorgsnämndens beslut om ny resursfördelningsmodell. 

samt förändrade schablonersättningar. Dnr: 000103 /2016-700. 
Ärendet ska upp i nämnden på nytt den 12 december. 

g). Anmälan enligt Lex Maria på 3-4:an. Dnr: 000125/2016-700. 
h). Tv-intervju angående anhörigverksamheten (Eddie). 
i). Almgården och Lyan i Grevie (Cecilia Sixten, enhetschef). 
j) . Omorganisation, Stöd och omsorg: Lägesrapport. 
k). Eventuellt studiebesök på Åsliden i Östra Karup (Eddie ). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 7av13 

VN § 106 DnrVN 000139/2015 - 700 

Socialt innehåll och anhörigstöd 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har beviljats ökat anslag från kommunstyrelsen 
med 870 tkr till socialt innehåll och anhörigstöd för personal- och 
driftsresurser för 2016, men inte för 2017. Se tidigare tjänsteskrivelse, Dnr KS 
001101/2016-700. För att uppfylla lagens intentioner enligt 5 kap. 10 §i 
socialtjänstlagen så måste anhörigverksamheten bredda sin verksamhet så att 
den tydligt riktas mot alla anhöriga inom vård och omsorgs 
verksamhetsområde. Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att erbjuda 
stöd och underlätta för anhöriga och närstående som vårdar en närstående som 
är långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt. Nämnden har ett behov av 
förstärkning på 870 tkr för 2017 från kommunstyrelsen för att bedriva 
verksamhet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Vård- och omsorgsnämnden beviljas ökat anslag till socialt innehåll och 
anhörigstöd på 870 tkr för personal- och driftskostnader för 2017 och att 
det läggs i ordinarie budget från och med 2018. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C), Ulf Jiewertz (M), Olle Larsson (L) och 
Ingrid Edgarsdotter (KD): Bifall till liggande förslag. 

Eddie Grankvist (BP): Som sista beslutsinstans är det kommunfullmäktige som 
beslutar i detta ärende, inte kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit dessa yrkanden. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta om att bevilja vård- och omsorgs
nämnden ökat anslag till socialt innehåll och anhörigstöd på 870 tkr för 
personal- och driftskostnader för 2017 och att det läggs i ordinarie budget 
från och med 2018. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 8av13 

VN § 107 DnrVN 000129/2016- 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
Trygghets boende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun. Förvaltningen har 
tagit fram villkor som ska gälla för trygghets boenden i Båstads kommun, se 
bilaga: Kriterier för trygghetsboende. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016, med tillhörande bilaga. 

Kommunfullmäktige föreslås anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) att 
gälla för trygghets boende i Båstads kommun. Kommunfullmäktige föreslås 
besluta att eventuella justeringar och förändringar i kriterierna för trygghets
boende delegeras till Vård och omsorg. 

Sas Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Ingrid Edgarsdotter (KD), Sonia Larsson (C) och 
UlfJiewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Olle Larsson (L): Avslag, med motivering enligt bilaga. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) 
att gälla för trygghets boende i Båstads kommun. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att eventuella justeringar och 
förändringar i kriterierna för trygghets boende delegeras till Vård och 
omsorg. 

Olle Larsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Olle Larsson 

Från: 
Datum: 
Till: 
Ämne: 

"Olle Larsson" <olle.larsson@bjarenet.com> 
den 16 november 2016 21 :43 
"Thomas Andersson" <thomas.andersson@bjarenet.com> 
Yrkande på avslag för kriterier för Trygghetsboende i Båstads kommun 

B~TADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Vi Liberaler tycker det är bra om det finns tillgång till gemensamhetslokaler med socialt innehåll, i 
närheten av där de äldre bor i vår kommun eftersom detta kan leda till att den sociala isoleringen 
minskar. Detta antas i sin tur leda till en bättre hälsa och ett uppskjutet behov av särskilda 
vårdinsatser. Vi Liberaler vill gärna att sådana gemensamhetslokaler /träffpunkter skapas i alla våra 
kommundelar- även i mindre attrakt[~4tätorter. Tyvärr har den politiska ledningen drastiskt 
minskat anslagen till Socialt innehåll oc~nsamhetslokaler som idag hyres av kommunen är 
uppsagda och någon lösning finns inte presenterad. Därför kan vi Liberaler inte stödja liggande 
förslag när vi ser att de gemensamhetslokaler/ träffpunkter som idag finns kommer att försvinna 
och att det sociala innehållet för våra äldre utarmas. Vi vill först se en lösning när alla 
kommundelar och tätorter får tillgång till gemensamhetslokaler och tillräckliga resurser för att sätta 
guldkant för våra äldre så att den ofrivilliga ensamheten bryts för alla våra äldre. Därför yrkar vi på 
avslag till liggande förslag och yrkar istället på: " Gemensamhetslokaler för våra äldre i kommunens 
sex tätorter säkerställs med ett aktivt socialt innehåll innan medfinansiering av gemensamhetslokal 
med värdinna medges." 
Klargörande: Vid sammanträdet den 5 september så gick jag med på medfinansiering av värdinna 
till Malens Trygghetsboende samt till gemensamhetslokal. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram kriterier. 
Vid sammanträdet nu i november så ligger ett förslag på kriterier på bordet. När man ser dessa 
kriterier så är detta att erbjuda utökad service, social gemenskap till de pensionärer/äldre som har 
råd att hyra i nybyggda lägenheter. När vi nu ser att den politiska ledningen utarmar det sociala 
innehållet för så många äldre ute i alla kommundelar och avvecklar de trevliga mötesplatser som 
varit mycket uppskattade. Då kan vi Liberaler inte acceptera detta. Med andra ord, vi ändrar oss 
sedan den 5 september. Visst är det i senaste laget: Men vi vill nu deklarera att detta är fel väg att 
gå. Därför vidhåller vi vårt yrkande. Och behövs det en komplettering så är det i så fall att beslutet 
från den 5 september som vi Liberaler ändrar till avslag. Anledningen är främst att vi ger pengar till 
några få som har råd att hyra dessa trygghetslägenheter och tar pengar från de många äldre som 
har haft stor glädje av träffpunkterna i våra tätorter och den guldkant som detta har givit dem. 
För Liberalerna 

2016-11-16 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

Dnr VN 000130/2016 - 700 

Förlängning av Åslidens upphandlingsavtal 

Sida 

9av13 

Beskrivning av ärendet Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens 
vård- och omsorgs boende på entreprenad enligt konkurrensutsättningsplan 
för Båstads kommun gjordes en upphandling och Aleris var den utförare som 
ansågs bäst uppfylla de krav som var uppsatta av Båstads kommun. Avtalstiden 
påbörjades från den 1 oktober 2014 och löper till och med 30 september 2017. 
Aleris kunde dock inte starta upp förrän den 1 februari 2015 på grund av att en 
överprövning gjordes på upphandlingen. Den 30 september 2017 har det gått 
tre år av avtalstiden och enligt avtalet ska utföraren ha besked minst sex 
månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2016. 

Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige föreslås besluta att förlänga upphandlingsavtalet med 
Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 2020-09-30. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkanden UlfJiewertz (M), Olle Larsson (L), Ingrid Edgarsdotter (KD) och Sonia 
Larsson (C): Bifall till liggande förslag. 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Marianne Mjöberg Eriksson (BP) med bifall från Ingegerd Nilsson (SD): 
Återremiss för att undersöka möjligheterna att förbättra kvaliten på maten. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer 
ordföranden proposition på huruvida nämnden kan bifalla liggande förslag 
och finner att nämnden bifallit detsamma. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att förlänga upphandlingsavtalet 
med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 
2020-09-30. 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Mjöberg Eriksson (BP) och Ingegerd 
Nilsson (SD). 

justerandes signaturer I Utdrags bestyrkande 

) J-;;;g 



( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

Dnr VN 000131/2016 - 700 

Verksamhetsförändring vid 3-4:an, Bjärehemmet 

Sida 

10av13 

Beskrivning av ärendet 3-4:an består av fem lägenheter avsedda för särskilt boende och fem lägenheter 
som i nuläget används till korttidsvård, totalt tio lägenheter. Inom ramen för 
dessa fem lägenheter vårdas fem till åtta vård- och omsorgstagare i behov av 
korttidsvård. I lägenheterna finns inte helt adekvata tekniska hjälpmedel vilket 
gör det svårt att ge bästa vård till vård- och omsorgstagaren. Det finns inte 
heller något extra rum att använda vid tillfällen det är nödvändigt att med kort 
varsel skapa möjlighet till ett enkelrum. Från årsskiftet finns inga 
ändamålsenliga lokaler för medarbetare att vistas i på rasten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2016, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 3-4:an fastställs till särskilt boende med nio lägenheter med successiv start 
från och med 2017-01-01. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa 
ändamålsenliga utrymmen för medarbetare genom att använda en lägenhet 
till detta. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S), Olle Larsson (L), Ingrid Edgarsdotter (KD), UlfJiewertz (M), 
So nia Larsson (C) och Eddie Gran kvist (BP): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

( 1. 3-4:an fastställs till särskilt boende med nio lägenheter med successiv start 
från och med 2017-01-01. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa ändamålsenliga utrymmen 
för medarbetare genom att använda en lägenhet till detta. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-11-07 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000131/2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Beskrivning av verksamhet vid 3-4:an, Bjärehemmet 

Samråd har skett med: 

Verksamhetsförändring vid 3-4:an, Bjärehemmet 

Bakgrund 

1 (2) 

3-4:an består av fem lägenheter avsedda för särskilt boende och fem lägenheter som i nuläget 
används till korttidsvård, totalt tio lägenheter. Inom ramen för dessa fem lägenheter vårdas 
fem till åtta vård- och omsorgstagare i behov av korttidsvård. I lägenheterna finns inte helt 
adekvata tekniska hjälpmedel vilket gör det svårt att ge bästa vård till vård- och omsorgs
tagaren. Det finns inte heller något extra rum att använda vid tillfällen det är nödvändigt att 
med kort varsel skapa möjlighet till ett enkelrum. Från årsskiftet finns inga ändamålsenliga 
lokaler för medarbetare att vistas i på rasten. 

Aktuellt 
Lägenheterna, och lokalerna i stort, är inte ändamålsenliga för att ha korttidsvård och dubbel
beläggning. Lägenheterna är avsedda för en vård- och omsorgstagare och är inte tillräckligt 
flexibla för att möjliggöra säker dubbelbeläggning. Det finns inte heller möjlighet i dagensloka
ler att med kort varsel lösa ett enkelrum vid eventuell försämring hos någon vård- och 
omsorgstagare vilket har varit ett problem vid upprepade tillfälle. Det är svårt att upprätthålla 
patientsäkerheten i nuvarande driftsform. De avvikelser som inkommit, tillsammans med en 
Lex Maria, tydliggör att det inte är lämpligt att bedriva korttidsboende på 3-4:an. Vård- och 
omsorgstagare i behov av korttidsvård har ett större, och mer varierat, vårdbehov än vård 
och omsorgstagare inom ramen för ett särskilt boende. Särskilt boende fungerar i lokalerna. 

Ur medarbetarperspektiv finns det inte heller ändamålsenliga lokaler. 

Förvaltningens förslag är att samtliga lägenheter, utom en, görs om till särskilt boende med 
successiv start från 1 januari 2017. Lägenheterna fungerar väl för ett särskilt boende för vård
och omsorgstagare med somatiska besvär där det också finns en kö till särskilt boende. Denna 
förändring skulle ge en kvalitetsförbättring även för de fem vård- och omsorgstagare som idag 
omfattas av särskilt boende då verksamheten är mer planerbar och sociala aktiviteter kan ge
nomföras. 

Det mottagningsteam som inrättats i september 2016 har som mål att minska behovet av kort
tidsplatser genom att möta vård- och omsorgstagare i hemmet med de insatser som krävs. 
Förändringen ska inte medföra ökat budgetbehov. 
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Det tionde rummet föreslår förvaltningen att göras om till personalrum. Det skulle tillgodose 
medarbetarnas arbetsmiljö och det blir tydligt för vård- och omsorgstagare samt besökare 
vilka som är i tjänst i de allmänna utrymmena och inte. Denna förändring skapar också en sta
bilitet i bemannings behovet vilket medför en långsiktighet för medarbetare i organisationen. 

Ekonomiskt medför detta en något ökad kostnad jämfört intäkten medan det för beställaren 
genererar lägre kostnader. 

Förslag til I beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. 3-4:an fastställs till särskilt boende med nio lägenheter med successiv start 
från och med 2017-01-01. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa ändamålsenliga utrymmen för 
medarbetare genom att använda en lägenhet till detta. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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2016-11-07 
Emma Pihl 

Beskrivning av verksamhet vid 3-4:an, Bjärehemmet 

Bakgrund 
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3-4:an består av fem lägenheter avsedda för särskilt boende och fem lägenheter som i nuläget 
används till korttidsvård, totalt tio lägenheter. Inom ramen för dessa fem lägenheter vårdas fem 
till åtta vård- och omsorgstagare i behov av korttidsvård. Under förra mandatperioden beslutades 
att boendet skulle avvecklas men i samband med ny majoritet beslutades att det skulle finnas 
kvar. 

I lägenheterna finns inte helt adekvata tekniska hjälpmedel vilket gör det svårt att ge bästa vård 
till vård- och omsorgstagaren. Det finns inte heller något extra rum att använda vid tillfällen det 
är nödvändigt att med kort varsel skapa möjlighet till ett enkelrum. Det har inneburit olägenheter 
för vård- och omsorgstagare. 

Från årsskiftet finns inga ändamålsenliga lokaler för medarbetare att vistas i på rasten och inte 
heller för att byta om till och från arbetskläder. 

Nuläge 
Lägenheterna, och lokalerna i stort, är inte ändamålsenliga för att ha korttidsvård och dubbelbe
läggning. Lägenheterna är avsedda för en vård- och omsorgstagare och är inte tillräckligt flexibla 
för att möjliggöra säker dubbelbeläggning. Det finns inte heller möjlighet i dagens lokaler att med 
kort varsel lösa ett enkelrum vid eventuell försämring hos någon vård- och omsorgstagare vilket 
har varit ett problem vid upprepade tillfälle. Särskilt boende fungerar i lokalerna. 

Ur medarbetarperspektiv finns det inte heller ändamålsenliga lokaler. Idag finns personalrummet 
på ett annat våningsplan vilket gör att medarbetarna sitter kvar i de allmänna utrymmena på ras
ten. Detta skapar otydlighet för såväl vård- och omsorgstagare som besökare. Från årsskiftet finns 
inga ändamålsenliga lokaler för medarbetare att vistas i på rasten och inte heller för att byta om 
till och från arbetskläder. 

I samband med beslut om avveckling flyttade medarbetare från 3-4:an till andra arbetsuppgifter 
inom Båstads kommun och det har funnits svårigheter att bemanna med tillräcklig kontinuitet 
sedan dess. Till det kommer att bemanningskravet varierar från en dag till en annan vid korttids
vård vilket gör det svårt att upprätthålla patientsäkerheten i nuvarande driftsform. De avvikelser 
som inkommit, tillsammans med en Lex Maria, tydliggör att det inte är lämpligt att bedriva kort
tidsboende på 3-4:an. Vård- och omsorgstagare i behov av korttidsvård har ett större, och mer 
varierat, vårdbehov än vård- och omsorgstagare inom ramen för ett särskilt boende. 

Ett annat perspektiv är att på grund av den varierade vårdtyngden får de vård- och omsorgsta
gare som bor på 3-4:an inom ramen för särskilt boende inte tillgång till det sociala innehåll de är 
berättigade till. Ständiga byten av vård- och omsorgstagare inom korttidsvården skapar också oro 
för de fem permanent boende vård- och omsorgstagarna på 3-4:an. 
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Framtid 
Förvaltningen~ förslag är att samtliga lägenheter, utom en, görs om till särskilt boende med suc
cessiv start från 1 januari 2017. Lägenheterna fungerar väl för ett särskilt boende för vård- och 
omsorgstagare med somatiska besvär där det också finns en kö till särskilt boende. Boendet läm
par sig inte för vård- och omsorgstagare med demensdiagnos. Denna förändring skulle ge en kva
litetsförbättring även för de fem vård- och omsorgstagare som idag omfattas av särskilt boende 
då verksamheten är mer planerbar och sociala aktiviteter kan genomföras. 

Denna förändring skapar också en stabilitet i bemanningsbehovet vilket medför en långsiktighet 
för medarbetare i organisationen. Det är också möjligt att minska på bemanningskravet då kort
tidsboende tidvis kräver hög bemanning, som på fem till åtta platser inte är effektivt. 
Det tionde rummet föreslår förvaltningen att göras om till personalrum. Det skulle tillgodose 
medarbetarnas arbetsmiljö och det blir tydligt för vård- och omsorgstagare samt besökare vilka 
som är i tjänst i de allmänna utrymmena och inte. 

Det mottagningsteam som inrättats i september 2016 har som mål att minska behovet av kort
tidsplatser genom att möta vård- och omsorgstagare som det är ändamålsenligt för i hemmet med 
de insatser som krävs. Förändringen ska inte medföra ökat budgetbehov. 

Ekonomi 

Analys av Bjärehemmet 

Beställarens kostnad okt-15 tom. sep-16 
Utförarens netto utöver peng okt-15 tom. sep-16 
{baserat på uppskattad bemanning 7,5 dag och 1,98 natt) 

TOTAL KOSTNAD KORTIIDS- & SOMATIKBOENDE 

Beställarens kostnad helår för 9 platser somatik (2015 års löneläge) 
Intäkt för hyra av 4 extra platser i vård boende (helår) 
Utförarens kostnad utöver peng 
(baserad på uppskattad bemanning 6,25 dag och 1,98 natt) 

TOTAL KOSTNAD SOMATIKBOENDE 

Minskad kostnad för renodlat somatikboende 

Belopp, tkr 
5 797 

71 

5 726 

4 542 

170 

540 

4 912 

814 

Som tabellen visar minskar kostnaden för beställaren medan kostnaden är något högre än 
intäkten för utföraren. Boenden med få vård- och omsorgstagare medför generellt en högre 
kostnad per person då det alltid krävs en viss grundbemanning, oavsett antal boende. 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

Dnr VN 000007 /2016 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

11av13 

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: 

1. Beslutsloggen daterad den 7 november 2016 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 

VN § 111 Dnr VN 000005/2016 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte föreligger följande delgivningar: 

a). Protokollsutdrag från KS 2016-10-12, § 196 - Begäran om ökat anslag 
för socialt innehåll och anhörigstöd. Dnr: 000139 /2015-700. 

b). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet 2016-10-11. 
Dnr: 000077 /2016-700. 

c). Protokoll från medelpunkten 2016-09-28. Dnr: 000026/2016-700. 

d). Granskning av ärendeberedningen i kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Dnr: 000127 /2016-900. 
Granskningen ska upp för beslut i nämnden den 12 december. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av13 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14 

VN § 112 Dnr VN 000006/2016 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger delegationsbeslut inkomna från: 
Myndighetsenheten, 2016-09-30 - 2016-11-03. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Sida 

13av13 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


