
	

	
	

Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Måndagen	den	23	januari	2017	

Plats	och	tid:	 Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad	
		 Kl.	13.00	‐	Sammanträde	
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr.

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐ ‐‐

1. Val	av	justeringsperson ‐‐	 VN 2

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 VN 3

3. Ekonomisk	redogörelse Jenny	Hägglöf	 VN 4

4. Informationsärenden:	
	
	

a).	Verksamhetsstatistik:	SOL	och	LSS,	inklusive	antal	som	tackat		
						nej	till	särskilt	boende	
b).	Genomlysning	av	vård‐	och	omsorgsverksamheten	
c).	Nybyggnation	av	vård‐	och	omsorgsboende	i	Förslöv	
d).	Ny	MAS	
e).	Sjukskrivningsstatistik	
f).	Mottagningsteamet	

‐‐	 VN 5

5. Kriterier	för	trygghetsboende	i	Båstads	kommun ‐ Återremiss Emma	Pihl	 KF 6‐16

6. Motion	‐	Rekrytering	av	vårdpersonal	till	sommaren	2017 Ingrid Pettersson	 KF 17‐18

7. Kvartalsrapporter	till	IVO	‐	Ej	verkställda	beslut	enligt	4	kap	
1	§	och	rapportering	enligt	16	kap	6f	§	SoL	samt	beslut		
enligt	9	§	och	rapportering	enligt	28	f‐g	§§	LSS	

Magnus	Ohlsson	 VN 19‐21

8. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden ‐‐	 VN 22‐24

9. Delgivningar	 ‐‐	 VN 25‐38

10. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN 39

	
Båstad	den	16	januari	2017	
	
	
Eddie	Grankvist		 	 	 Henrik	Andersson	
Ordförande			 	 	 Sekreterare	

	



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000001/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Val av justeringsperson 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Aktuellt 
Vid nämndens föregående sammanträde var Marianne Mjöberg Eriksson justeringsperson. 
I tur att justera är Ingrid Edgarsdotter med lngegerd Nilsson som ersättare. 

Förslag till beslut 
1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 
2. Ingegerd Nilsson utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 27 januari 2017 kl. 13.00 på kommunkansliet. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 2



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000002/2017 - 900 
Till : Vård- och omsorgsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan Inte representeras I angivet format.\ha 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000003/2017 - 905 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

Aktuellt 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom, Jenny Hägglöf. 

Förslag till beslut 
1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\h a 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000004/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

lnformationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till särskilt boende 
b). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
c). Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Förslöv 
d). Ny MAS 
e ). Sjukskrivningsstatistik 
f). Mottagningsteamet 

Förslag till beslut 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan inte representeras I angivet format.\ha 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-02 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000129 /2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschef 
Teknik- och servicechef 
Båstadhem 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kriterier för trygghets boende 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Socialdemokraternas Yrkande i ärende nr 20 Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun. 

Samråd har skett med: 
Kommunala pensionärsrådet 

Kriterier för Trygghetsboende i Båstads kommun 

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

Kommunala pensionärsrådet (KPR) har tagit del av kriterierna och de motsvarar det som KPR 
tidigare framfört som önskemål. 

Aktuellt 
Ärendet har återremitterats till vård- och omsorgsnämnden i enlighet med Socialdemo
kraternas återremissyrkande, se bilaga: Yrkande i ärende nr 20 Kriterier för trygghets boende 
i Båstads kommun. 

A) Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård- och omsorgsnämnden bedömer 
om det finns behov av trygghetsboende. 
Ändrad formulering i dokumentet: Utifrån behov fattar Vård- och omsorgsnämnden be
slut om medfinansiering för varje enskilt objekt på underlag av hyresvärdens ansökan. 

B) Under rubriken Värd: Värden ska finnas dagligen på boendet. Tillägg i första 
punkten ... skapas av de boende och andra gäster. 
Kravet om värd/värdinna gäller endast vardagar. 

Avseende innehåll är formuleringen ändrad i dokumentet: Värden/värdinnan ska verka 
för att det sociala innehållet skapas av de boende och bygger på boendeinflytande men 
även andra gäster ska ges möjlighet till synpunkter. 

C) Ny punkt under rubriken Gemensamhetslokaler när dagens lunch serveras och då det 
anordnas aktiviteter som bekostas av kommunen ska gemensamma utrymmen 
även vara tillgängliga för pensionärer som inte bor på trygghetsboendet. I tredje 
punkten står det: Gemensamhetslokalen ska även användas som mötesplats för övriga 
äldre i området. Denna formulering avser att säkra tillgänglighet till gemensamhets
lokalen även för pensionärer som inte bor på trygghets boendet. 
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2 (2) 

D) Tillägg och ändringar under rubriken Trygghetsboendets belägenhet: punkt 3 och 4 
ändras till trygghetsboendet ska ligga centralt i orten med tillgång till allmänna 
kommunikationer, dagligvaruaffär, vårdcentral och apotek inom gångavstånd. 
Nya punkter: Trygghetsboendet ska innehålla minst 15 lägenheter om 1-3 rok 
samlade i grupp. 
Utifrån behov fattar Vård och omsorgsnämnden beslut om medfinansiering för varje 
enskilt objekt på underlag av hyresvärdens önskan. När beslut ska tas om ekonomiskt 
bidrag till hyra för gemensamhetslokal samt kostnad för värd/värdinna prövar kom
munen ansökan med hänsyn till befolknings-, boende-, och servicestruktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghetsboende kan bidra med sociala kontakter. För att med
finansiering ska beviljas ska samtliga krav vara uppfyllda, oavsett antal lägenheter 
i trygghetsboendet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta de framtagna kriterierna (enligt bilaga) att gälla för Trygghets boende 
i Båstads kommun 

2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras 
till Vård och omsorg. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson 
Vård och omsorg, Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

2017-01-16 

Kriterier för Trygghetsboende i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (3) 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 5 september 2016 att medfinansiera till Malens trygg
hetsboende efter inkommen förfrågan från Båstadhem om medfinansiering till värd/värdinna och 
gemensamhetslokal. Förvaltningen fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram kriterier för 
trygghets boenden i Båstads kommun. Detta dokument beskriver de kriterier för trygghets boende 
som utgör grund för Båstads kommuns ställningstagande för att bevilja medfinansiering av 
värd/värdinna och gemensamhetslokal i trygghets boendet. 

Syfte 
Trygghets boende är en boendeform som ska erbjuda utökad service, social gemenskap samt möj
lighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Syftet är att främja kvarboende 
och bidra till utveckling av alternativa boendeformer för äldre. Boendeformen ska ge en grund för 
trygghet och hög boendekvalitet för äldre och har indirekt det förebyggande perspektivet att 
skjuta upp och minska behov av andra kommunala stödinsatser såsom vård- och omsorgs boende, 
hemtjänstinsatser m.m. Trygghets boendets målgrupp är äldre människor som känner sig oroliga, 
otrygga och/ eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende. 

Trygghetsboende 
Trygghets boende i Båstads kommun kan bestå av hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter eller 
kooperativa alternativ. Hyresvärd svarar självständigt för kö och uthyrning. Föreningen för 
kooperativ hyresrätt hanterar självständigt uthyrning. Bostadsrättsförening hanterar själv
ständigt lägenhetsupplåtelser. Det är inte tillåtet med andrahandsuthyrning eller inneboende. 

I anslutning till trygghets bostaden ska gemensamhetslokaler finnas. Lägenheter, gemensamhets
lokaler och utemiljö ska vara tillgänglighetsanpassade. Möjlighet till gensamma måltider ska 
finnas. 

Trygghets boendet ska ha en värd/värdinna som tillsammans med de boende skapar ett socialt 
innehåll. När nya boende flyttar in ska värd/värdinna vid behov ha en introducerande och 
guidande funktion. 

I trygghets boendet ingår inte vård- och omsorgsinsatser. Om behov finns av tex. trygghetslarm, 
matdistribution, hemvård eller andra insatser ansöker den enskilde hos kommunens bistånds
handläggare om bistånd. 

Ansökan om trygghetsboende 
Målgruppen för boende i trygghets boende är personer över 70 år. Trygghetsbostaden är inte 
biståndsprövad enligt Socialtjänstlagen. Ansökningsförfarande, kösystem och tilldelning av 
bostad ska bygga på samma villkor och vara lika tillgängligt för alla sökande som uppfyller 
ålderskriteriet 70 år. Anmälan sker via respektive hyresvärd/bostadsrättsförening. 

Bedömning av ansökan om medfinansiering av trygghetsboende 
Ansökan om medfinansiering till trygghets boende sker till Vård- och omsorgsnämnden i Båstads 
kommun. Utifrån behov fattar vård- och omsorgsnämnden beslut om medfinansiering för varje 
enskilt objekt på underlag av hyresvärdens ansökan. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastig
heten, närområdet samt mål och inriktning. I ansökan anges önskad medfinansiering tillsammans 
med kostnadsunderlag för värd/värdinna och gemensamhetslokal. Hyresvärden ansvarar själv 
för anställning av värd/värdinna. Vård och omsorg bistår endast med ekonomiskt bidrag 
till medfinansieringen. 
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2 (3) 

Trygghetsbostäder ska uppfylla bygglagstiftningens och Boverkets krav. När beslut ska tas om 
ekonomiskt bidrag till hyra för gemensamhetslokal samt kostnad för värd/värdinna prövar 
kommunen ansökan med hänsyn till befolknings-, boende-, och servicestruktur i det aktuella 
området samt hur ett trygghets boende kan bidra till ökade sociala kontakter. Vid bedömning av 
ansökan säkerställer kommunen att "Kriterier för trygghets boende i Båstads kommun" uppfylls 
samt att områden med störst behov prioriteras. 

Kriterier för medfinansiering 

Värd/värdinna 
Värden/värdinnan ska verka för att det sociala innehållet skapas av de boende och bygger 
på boendeinflytande, men även andra gäster ska ges möjlighet till synpunkter. 
Arbeta för att främja hälsan och fysiska aktiviteter. 
Aktiviteterna ska ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer. 
Värden/värdinnan ska arbeta för och i samverkan med frivilligorganisationer. 

Gemensamhetslokal 
Gemensamhetslokal finns i anslutning till bostäderna och ska vara lättillgänglig. 
I lokalen ska det finnas möjlighet till att äta tillsammans. 
Gemensamhetslokalen ska även användas som mötesplats för övriga äldre i området. 

Fysisk utformning/tillgänglighet 
Trygghetsbostäder ska vara trygga och tillgängliga såväl inomhus som i närliggande 
utemiljö. 

Trygghetsbostadens belägenhet 
Det närliggande området ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och 
för den som har nedsatt orienteringsförmåga. 
I närområdet ska det finnas tillgång till grönytor. 
Tillgång till allmänna kommunikationer bör finnas i närheten. 
Tillgänglighet till service i olika former, t ex apotek, vårdcentral och dagligvaruaffär bör 
finnas. Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås. 

Fastighetens utemiljö 
Nivåskillnader ska vara utjämnande. 
Belysningen ska vara utformad för säkerhet och trygghet. 
Placering av träd och buskar får inte medföra att miljön känns otrygg. 
Gång- och cykelvägar bör vara hårdgjorda, släta och halkfria. 
Sittplatser bör finnas i nära anslutning till fastigheten. 
Det bör finnas anpassade ytor för att stimulera till utevistelse och olika aktiviteter. 

Trappor 
Trappor ska alltid vara kompletterade med hiss eller ramp. 
Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. 
Trapporna bör belysas, särskilt i början och slut. 

Entre till fastigheten 
Dörrautomatik ska finnas. Armbågskontakt bör placeras på lämpligt avstånd från 
entredörr. 
Entredörr ska vara möjlig att passera med rullstol. 
Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren. 
Trappsteg och höga trösklar får inte förekomma i entren. 
Låssystemet bör vara funktionellt för rullstolsburna personer. 
Det bör finnas möjlighet att köra bil ända fram till entren. 
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3 (3) 

Hyresvärden ska uppfylla bygglagstiftningen och Boverkets krav vad det gäller allmänt inomhus 
i lägenheten, köksstandard, badrum/WC, hissar m.m. 

Beslut om medfinansiering gäller för tre år. Utbetalning av medfinansierat belopp sker årsvis. Om 
hyresvärden inte uppfyller kriterierna är inte kommunen skyldig att betala till medfinansiering. 

Uppföljning 
Vård- och omsorgsnämnden kommer i lämpliga former att följa upp om verksamheten håller 
avtalad kvalitet samt att utbetald medfinansiering används på rätt sätt. 

En redovisning för verksamhetsår ska senast 31 januari inlämnas till vård- och omsorgsnämnden 
med beskrivning av verksamhetens genomföranden samt hur utföraren bedömer att den levt upp 
till gällande kvalitetskrav. 
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Båstads kommun. 
Att: VON. 

KPR anser att förslaget till kriterier för 
Trygghetsboende är väldigt väl genomtänkt 
och mycket bra. 

Vi tillstyrker detta förslag. 

Med vänlig hälsning. 

Tord Knusson Ordf. 
Christer Nordin Vice Ordf 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDE~~Q:OMMUN 
SammanträdesdatU\ttlrd- och omsorgsnämnden Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Yrkanden 

KS § 248 

2016-11-30 2016 -12- 0 6 
Dnr Y..W...'i?.29../.i.jl. 
..... ~PL.~.:: .. '+..~ ..... -. 

Dnr KS 001362/2016 - 700 

Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

22 av 29 

Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om 
medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens 
Trygghetsboencle 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 trygghetsboenden i Båstads kommun, se 
bilaga: Kriterier för trygghetsboende. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14, § 107. 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och SAS Ingrid 
Pettersson, daterad 2016-11-04. 
Kriterier för trygghetsboende. 

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

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att eventuella jsuteringar och 
förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till Vård och omsorg. 

Socialdemokraterna: Ärendet återremitteras för ställningstagande av följande 
förslag till förändringar: 

A) Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård- och 
omsorgsnämnden bedömer om det finns behov av trygghetsboendet. 

B) Under rubriken Vä rd: Värden skall finnas dagligen på boendet. Tillägg i 
första punkten ... skapas av de boende och andra gäster. 

C) Ny punkt under rubriken Gemensamhetslolwler: När dagens lunch serveras 
och då det anordnas aktiviteter som bekostas av kommunen skall 
gemensamma utrymmen även vara tillgängliga för pensionärer som inte 
bor på h·ygghetsboendet. 

D) Tillägg och ändringar under rubriken T1ygghetsboendets belägenhet: Punkt 3 
och 4 ändras till Trygghetsboendet skall ligga centralt på orten med 
tillgång till allmänna kommunikationer, dagligvaruaffär, vårdcenh'al och 
apotek inom gångavstånd. Nya punkter: Trygghetsboendet skall innehålla 
minst 15 lägenheter om 1-3 rok samlade i grupp. 

(Se skriftligt yrkande från Socialdemokraterna på nästkommande sida.) 

Thomas Andersson (L): Avslag, se bilagd motivering. 

]usterandes signaturer Utdragsbeslvrkande 

l/l Ztv 
r 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 23 av 29 

Moderaterna: Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag med tillägget att 
lika villkor ska gälla för alla privata byggentreprenörer om kriterierna för 
trygghetsboende är uppfyllda. 

Inge Henriksson (BP) och Håkan Mörnstad (BP): Bifall till Socialdemokraternas 
å terremissyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
vid dagens sammanträde. Efter framställd proposition finner ordförande att 
ärendet återremitteras i enlighet med Socialdemokraternas återremissyrkande. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

1. Ärendet återremitteras för ställningstagande av följande förslag till 
förändringar: 

A) Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård- och 
omsorgsnämnden bedömer om det finns behov av trygghetsboendet. 

B) Under rubriken Värd: Värden skall finnas dagligen på boendet. Tillägg i 
första punkten ... skapas av de boende och andra gäster. 

C) Ny punkt under rubriken Gemensamhetslokaler: När dagens lunch serveras 
och då det anordnas aktiviteter som bekostas av kommunen skall 
gemensamma utrymmen även vara tillgängliga för pensionärer som inte 
bor på trygghetsboendet. 

D) Tillägg och ändringar under rubriken T1ygghetslJOendets belägenhet: Punkt 3 
och 4 ändras till Trygghets boendet skall ligga centralt på orten med 
tillgång till allmänna kommunikationer, dagligvaruaffär, vårdcentral och 
apotek inom gångavstånd. Nya punkter: Trygghets boendet skall innehålla 
minst 15 lägenheter om 1-3 rok samlade i grupp. 

Tomas Andersson (L) reserverar sig mot beslutet, se bilagd motivering. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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soda I demokraterna 

Yrkande i ärende nr :w Kriterierför t1:i1ggftetsboe11de i Båstads kommun 

Vi vill att Vårliden även i fo11sättningen skall vara en samlingspunkt för pensionärer där de 
kan inta måltider och delta i aktiviteter. För att snäva in vilka som kan få bidraget, hålla det 
inom budgetramen och göra det tiilgängligt för hela pensionärskoliektivet vill vi göra några 
ändringar i kriterierna 

1. Vi yrkar på återremiss för att vård- och omsorgsnärnnden skall kmma ta ställning till nedan 
föreslagna förändringar 

0 Under rubriken Bedömning av ansökan tillägg: Vård - och omsorgsnänmden bedömer 
om det finns behov av trygghetsbocnclet 

0 Under rnbriken Värd Värden skall finnas dagligen på boendet. Tillägg i första punkten 
... skapas av de boende och anclrn gäster. 

0 Ny punkt under rubriken Gemensamhetslokaler När dagens lunch serveras och då det 
anordnas aktiviteter som bekostas av kommunen skall gemensamma utrymmen även 
vara tillgfö1gliga för pensionärer som inte bor på trygghctsboenclet. 

0 Tillägg och ändringar under rnbriken TJ:vgghetsboendets belägenhet: punkt 3 och 4 ändras 
till Trygghetsboendet skall ligga centralt i orten med tillgång till allmänna kommuni
lrntioncr, dagligvaruaffär, vårdcentral och apotek inom gångavstånd. Nya punkter: 
Trygghetsboendet skall innehålla minst 15 lägenhetei· om 1~ 3 rok samlade i grnpp. 

1 .För s9ci~1okraterna 
J /U,y, ft[ ( ,L ____ 

,J 1gela Stefansson 
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KRITERIER FÖR TRYGGHETSBOENDE I BÅSTADS KOMMUN 

Liberalerna yrkar på avslag. 

Om vårt avslagsyrkande faller reserverar vi oss, med följande text: 

"Vi Liberaler anser det är viktigt att 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. Vi vill gärna att sådan 

gemensamhetslokaler/träffpunkter skapas i alla våra kommundelar och 

tätorter. Tyvärr kommer sådana lokaler inte att finnas att tillgå i alla 

kommunens tätorter från och med 2017 vilket vi anser vara mycket olyckligt 

och negativt för våra äldre. Vi vill först se en lösning när alla kommundelar och 

tätorter får tillgång till gemensamhetslokaler och tillräckliga resurser för 

aktiviteter säkerställs innan medfinansiering av gemensamhetslokal med 

värd/värdinna till trygghetsboende medges." 

Thomas Andersson 
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bSida 1av1 

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 Trygghets boende i Båstads kommun 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

~-11- 16 
onf.O U..f2.t2.0.t.:?..~/ 
.. J:::-.r:?.1.6 .. ::::.;t.Q .... 

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 
vård insatser. Vi Liberaler vill gärna att sådana gemensamhetslokaler /träffpunkter skapas i alla våra 
kommundelar- även i mindre attraktiva tätorter. Tyvärr har den politiska ledningen drastiskt 
minskat anslagen till Socialt innehåll 'o~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 

°j;f&--

2016-11-16 
16



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-02 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 001280/2016-700, VN 000012/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson 
Irene Ebbesson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017 

Samråd har skett med: 

Svar på motion "Rekrytering av vård personal till sommaren 2017" 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det behöver tänkas 
nytt och annorlunda i rekryteringen av vård personal inför sommaren 2017. Genom att göra 
reklam på skolor och samtidigt erbjuda boende för att få fler intresserade och locka till 
sommarpulsen på Bjäre. Se bilaga. 

Aktuellt 
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och inom verksam
hetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren vilket medför stort behov av 
sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja attraktiviteteten är av stort intresse och 
nya ideer ska tillvaratas. 

Förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, 
Vård och omsorg, Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

170116\7el\ha 17
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Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017. 2orn.10.14 

Båstads kommun är en attraktiv semesterort. Detta gör att andelen som be
höver vård och omsorgstjänster under sommarmånaderna ökar markant. 

Samtidigt behöver vår ordinarie personal få ut sin semester, för att umgås 
med sina familjer och få behövlig vila. 

Vi måste tänka annorlunda och nytt. 

Genom att göra reklam på skolor som utbildar sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
undersköterskor, arbetsterapeuter i Lund, Malmö, Kristianstad mfl orter och 
samtidigt erbjuda boende samt locka med sommarpulsen på Bjäre kan vi nå 
fler intresserade och öka vår attraktivitet. 

Värt att pröva för att lösa de ständiga problem vi har med att få tag i sommar
vikarier till vården 

(S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag undersöka möjligheter att erbjuda boende 
(tex sommar-stängda, förskolor, skolor eller annat lämpligt alternativ) 

Förvaltningen får i uppdrag att se över hur marknadsföringen skall bedrivas. 
Vilka vårdskolor som kan vara aktuella, samt om det finns intressanta mässor 
att rekrytera på. 

I 11AJJ{ cW0 
För (S) lng~a Stefansson och Irene Ebbesson. 

~~ · 11 cfc~ -P~--. 
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CTi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Sammanfattning av ärendet 
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), se bilaga. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2016-10-01- 2016-12-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

161003\fel! talet lrnn inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 
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Kvartalsrapport . 

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter 

Uppgifter om rapportören 

Förnamn . Magnus 
Efternamn Ohlsson 
Telefon ·+46 0431-77416 

-~:p_o~~~-'!.~-~- ·--·--- ··-- - ·- - --~--- __ !!i_~g~~~~~fJ_l~~-Oil_@~~!_~~_:_~~--- - · ____ -- · ·· -· _ ·-··· ____ __ -··· -······ ···· ___ ___ _ __ _ 1~·
1 

Val av förvaltning och verksamhetsområden 
-

·Förvaltning 'Verksamheten för Vård och omsorg Båstad 
~-----"'-------~ 

Nämndens rapport 

Rapporteringen avser följande kvartal 

Val av år och kvartal 
Val av år och kvartal 

,2016 
1/10-31/12 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? 

. Sol ÄO, äldreomsorg · 0Ja 0Nej 
Sol OF, omsorg om personer 0Ja ~INej 
med funktions nedsättning• 
LSS OF, omsorg om 0Ja 0Nej 
personer med 

, funktions nedsättnin9~------

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 
datum för avbrott? 

Sol ÄO, äldreomsorg 1LJJa 0Nej 
Sol OF, omsorg om personer 0Ja 0Nej 
med funktions nedsättning 

1 LSS OF, omsorger om '0Ja 0Nej 
personer med 
funktions nedsättning 

Personuppgifts lagen 

·0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker 

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen 

(1998:204), PuL. 

Blankettinformation 
Nummer 

Blankettid: 1482935285212 Sidalav2 

Inskickat 

Datum: 2016-12-28 15:28:54 
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1482935285212 

Signering 
Datum 

lo \ h 
Namnfört~nde 

G1G'X)u~ 

\ 

Blankettid: 1482935285212 

2016-12-28 15:28:54 

Sida 2 av 2 Datum: 2016-12-28 15:28:54 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000005 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till nämnden och 
information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad den 16 januari 2017 godkänns. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet l<an Inte representeras I angivet format.\ha 22



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 
2017-01-16 
Dnr: VN 000005/2017-900 Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2016 

Ärenden: 
Beslutsinstans, datum Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) 
och paragraf 
VN 2015-12-14, § 94 VN 000138/2015 Utredning gällande vård och omsorgs totala lokal- Arbetet påbörjas i januari 2017. 
Redovisning av det totala behov de kommande fem åren: för boende, personal 
lokalbehovet inom Vård och andra aktiviteter. Förvaltningen fick den 5 sep-
och omsorg. tember 2016 i uppdrag att göra en långsiktig 

lokalförsörjningsplan. 
VN 2015-12-14, § 99 VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i Uppföljning, SOL: December 2016 
Vägledningsdokument för uppdrag att ta fram ett vägledningsdokument för Beslut, LSS: Januari 2017 
biståndshandläggarna inom biståndshandläggarna inom SOL, LSS och social- Socialpsykiatrin: Avvaktas pga. omorg-
SOL, LSS och socialpsykiatri. psykiatri. anisation. 
VN 2016-06-13, § 63 VN 000067 /2016 Förvaltningen fick den 5 september 2016 i uppdrag En arbetsgrupp har utsetts. 
Kognitivt/Demenscentra att i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ 
i Båstads kommun demenscentra i Båstads kommun. Förvaltningen fick 

även i uppdrag att söka lämplig lokalisering efter det 

Fd. Ombyggnation av att en genomgripande konsekvensanalys samt 

Almgården i Grevie omvärldsanalys gjorts. Förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma med en lämplig placering av ett 
kognitivt/ demenscentra beläget i västra Bjäre. 

VN 2016-09-05, § 82 VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut upphävdes den 12 dec- Genomlysningsuppdraget går via offentlig 
Resursfördelningsmodell ember 2016. Förvaltningen får i uppdrag att åter- upphandling och sista dag att inkomma 
inom Vård och omsorg komma med ett nytt förslag till resursfördelnings- med anbud är den 23 januari 2017. 

modell inom Vård och omsorg när genom-
lysningen av verksamheten är utförd. 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 
* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt. 

1 (2) 

Till VN (*2) 

Våren 2017 

Januari 2017 

Våren 2017 

Hösten 2017 
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Beslutsinstans,datulll · 
och paragraf 
VN 2016-09-05, § 84 
Revidering av vård- och 

VN 2016-11-14, § 108 
Förlängning av Åslidens 
upphandlingsavtal 

·B.~s.l<dvn.i11gavukP,dtag~t 

VN 000106/2016 I Förvaltningen fick den 5 september 2016 i upp
drag att revidera vård- och omsorgsprogrammet. 

VN 000130/2016 I Återremiss i kommunfullmäktige den 14 december 
2016: Ärendet återremitteras för att utreda mål
tidsfrågan på Åsliden, med hänvisning till kom
munfullmäktiges beslut den 17 juni 2009, § 114: 
Måltidsutredning för Båstads kommun. Detta med 
hänsyn till frågan om förlängning av avtal eller ny 
uoohandling. 

2 (2) 

Arbetet kommer att påbörjas av förvalt- I Hösten 2017 
ningen under våren tillsammans en tillfällig 
beredning som kommunfullmäktige utser. 
Ärendet har skickats tillbaka till förvalt- I Våren 2017 
ningen för beredning och förväntas 
behandlas på nytt på nämndens samman-
träde den 27 februari 2017. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse:- ·· 
· .. ·• , .:·1· .. 

Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000006/2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delgivningar 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a) Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 
- Protokollsutdrag från KF 2016-12-14, § 243 -Återremiss 
Dnr: 000130/2016-700 

b). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 6 december 2016 
Dnr:000077/2016-700 

c). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 7 december 2016 
Dnr: 000077 /2016-700 

d). Protokoll från Medelpunkten den 22 november 2016 
Dnr:000026/2016-700 

Förslag till beslut 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

170116\fel! talet lrnn Inte representeras i angivet format.\h a 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kom mu nfu Il mäktige 2016-12-14 

KF § 243 Dnr KS 001141/2016 - 700 

Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup 

11av24 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Efter beslut i kommunstyrelsen den 14 november 2012 att lägga ut Åslidens 
vård- och omsorgsboende 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 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 utförare han besked minst 
sex månader innan avtalet löper ut om det blir förlängning om tre år eller inte. 

Yttrande: Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP), Sonia Larsson 
(C), Christer de la Matte (M), Marianne E. Mjöberg (BP), Ingela Stefansson (S) 
och Stefan Olsson (C) . 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2016-11-14, § 108 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgs chef Emma Pihl och SAS Ingrid 
Pettersson 

Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Marianne E. Mjöberg (BP) och Jonatan Andersson 
(SD) : Återremiss med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17, 
måltidsutredning angående att måltidsfrågan på Åsliden skall utredas mer. 
Detta med hänsyn till frågan om förlängning av avtal eller ny upphandling. 

Sonia Larsson (C) och Christer de la Matte (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) återremissyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att ärendet återremitterats till vård
och omsorgsnämnden. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet återremitteras för att utreda måltidsfrågan på Åsliden, med hänvisning 
till kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 (KF § 114), Måltidsutredning för 
Båstads kommun. Detta med hänsyn till frågan om förlängning av avtal eller ny 
upphandling. 

26



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2016-12-06, kl.17.00 -18.45 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter (KD), Ordförande 

Sven Nordström, Reumatike1föreningen i Nordvästra Skåne 

Leif Olsson, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Äsbo 

Kerstin Hörup, SRF, Synskadades riksförbund 

Friederun Strandh, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Britt-Marie Rosander, Handikapprådet i Ängelholm-Båstad 

Hedvig Olofsson, Anhörig- ochfrivilligverksamheten i Båstads kommun 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Frånvarande Lena Jönsson, Jan Gunnarsson och Yvonne Santesson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Mötet öppnas. Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. Information från vård- och omsorgsnämnden 

1 (2) 

Ingrid berättar kort om senaste nytt från nämnden, bland annat om ökat anslag till socialt 
innehåll och anhörigstöd för personal- och driftskostnader för kommande år. 

4. Eventuell genomgång av anteckningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 

Beslutet från kommunstyrelsen om bilfri hamn till sommaren diskuteras. 

Handikapprampen utanför Turistbyrån i Båstad: ingenting har hänt sedan sist. Parkingenjör 
Jenny Hertsgård bjuds in. Rampen blir något förlängd ut mot gatan, totalt sex meter lång. 
Bygglov är beviljat sedan tidigare. Arbetet är upphandlat och beställt men leveranstiden är 
lång. Peab är utförare. 

Kort kommentar kring tillgängligheten vid Boarps handelsområde. 

Anteckningarna godkänns i sin helhet och läggs till handlingarna. 

5. Köpmansgatan 
Trafikve rkets utredning bifogas. Köpmansgatan ska kännetecknas av: 

o Trafiksäkert och tillgängligt för oskyddade trafikanter 
o Attraktivt och tryggt att gå och cykla i Båstad 
e Bib ehållen framkomlighet för regional trafik 
• Attraktiva och trygga upplevelsemiljöer 
$ Tillgänglig centrumhandel för kunder 

o Framkomlighet för distributionstrafik 

--7 Men var finns de funktionshindrade i detta sammanhang? 
Brist på HP-platser. Bra platser finn s vid !ca Supermarket. 
Trafikingenjören bjuds in till nästa möte. 

/d} 
C(?/ 
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2 (2) 

6. Östra Karups bygdegård 
Ingrid visar bilder på den nyinstallerade trapp/stolhissen. 

7. Tillgänglighetsguiden 
Vad har gjorts sedan tidigare? Ett traineearbete om detta finns? Finns det något om detta på 
kommunens hemsida? Torekov året runt? Beslut från kommunstyrelsen den 12 oktober 2016 
(Dnr: KS 000942 / 2016-100): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förutsättningar, samt söka 
eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av tillgänglighetsguide enligt 
inriktning i bifogad skrivelse från Centerpartiet. Tillgänglighetsguiden bör vara distribuerad 
i juni 2017. Driver Båstad turism och näringsliv frågan nu? Alla i rådet är angelägna om att 
man innan juni månad ska få möjlighet att yttra sig i frågan. 

8. Ledamöterna runt 
Skånetrafikens möte den 22 november angående färdtjänst: Få deltagare, dålig annonsering. 
Kundnöjdheten på 80 % ansågs bra menade Skånetrafiken. Nu behövs det i alla fall inga 
kontanter längre när man åker färdtjänst. Istället skickas en faktura hem till dig. Bör vi 
återta färdtjänsten i kommunal regi? 

Båstad bibliotek lyfts fram som ett bra exempel när det gäller tillgänglighet för synskadade. 
Stort utbud av talböcker mm. 

Leif gör idag sitt sista möte med kommunala handikapprådet. Han avtackas av rådet och 
ordföranden överräcker en blomma. Leif återkommer kring vem som blir hans ersättare 
när detta är klart. 

9. Sammanfattning av det gångna året/Planering hur vi går vidare 
Ordföranden får i uppdrag att göra en sammanställning inför nästa möte. 

10. Sammanträdesdatum 2017 
31 januari, 7 mars, 2 maj, 20 juni, 5 september, 10 oktober, 7 november, 5 december. 

Sammanträdena äger som vanligt rum tisdagar med start klockan 17.00. 
Kalendrar för 2017 delas ut till ledamöterna. 

11. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 31 januari klockan 17.00 i Astrakanen. 

Sven Nordström 
Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2016-12-07, kl. 13.00 - 15.00 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 

1 (3) 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Johan Peterson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Mötet inleds med en kort parentation med anledning av 
ledamoten Gunnar Ymses bortgång i oktober. Gunilla Linghoff utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. Information från vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande Eddie Grankvist (BP) redogör lite kring vad som är på gång i nämnden: 

Byggplaner på Ängahällan. Det ska vara ett minimikrav på 46 platser. 

Bjärehemmet ska säljas den 1 januari 2017. Men ett demenshem ska byggas på 
västra Bjäre. 

En lex Sarah-anmälan har gjorts i Västra Karup och detta ska åtgärdas med 
ytterligare utbildning. 

Prognosen för Vård och omsorgs ekonomi är minus 10-10,5 miljoner. Emma Pihl 
har gett förvaltningen i uppdrag att ordna med en genomlysning av verksamheten 
kring vad som är så kostsamt i förvaltningen. Bland annat ska hemtjänstens per
sonal genomlysas och i slutet av mars ska rapporten vara klar. 

Aleris kontrakt på Åsliden går ut 30 september 2017 och kontraktet måste 
förlängas senast den 31 mars 2017. Samtal med Aleris ska ske i januari om de 
vill fortsätta. 
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Kriterierna för trygghets boende är lika för alla, både för de som styrs i kommunal 
respektive privat regi. Kommunen ska sponsra lokalen eller personen som utför 
social verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden presenterade kriterierna till 
kommunstyrelsen där ärendet blev återremiterat. Christer önskar att KPR ska 
vara ett remissorgan i detta ärende. Förslagen till kriterier för trygghets boende 
visas upp och Johan får i uppdrag att maila ut dessa kriterier till alla i rådet. 

Nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne har skrivits på av Katarina Pelin 
och Bo Wendt och information om avtalet kommer den 20 januari. 

Eddie informerar om kommunens träffpunkter. På församlingshemmet i Torekov 
drivs den sociala verksamheten av prästen och kommunen. I Västra Karup bibehålls 
"Hörnan". I Grevie föreslår Eddie att verksamheten ska vara antingen i Grevie
parken eller i Grevie kyrkas församlingshem. I Förslöv finns Ängahällan, i Båstad 
Vårliden och i Östra Karup Åsliden. 

Tord frågar varför hemtjänstpersonalen måste lämna in brukarnas I CA-kort i affä
ren. Eddie svarar att detta inte är nödvändigt utan att personen endast måste uppge 
personnumret. Han vill också se att personalen och brukaren tillsammans åker och 
handlar. 

4. Eventuell genomgång av protokoll från förra mötet 
Protokollet läggs till handlingarna. 

5. Smart Card: Svar från Regionstyrelsens ordförande 
Tore föredrar och menar att svaret från Regionstyrelsens ordförande inte räcker. 
Han påpekade att deras val att förlita sig på det kommande nationella journal
systemet inte löser problemen med läkemedels biverkningar och därmed överdöd
ligheten av äldre. Sjukjournaler är omfattande och fokuserar inte speciellt på läke
medels biverkningar och interaktioner. Smart Cards som varje leg. läkare och apotek 
kan öppna är lösningen. Det krävs att läkare inte får skriva ut ett recept till en pati
ent utan att kolla på "kortet" vilka mediciner patienten redan har och med vilka 
andra preparat som de interagerar. Apoteket ska även kolla detta innan ny medicin 
lämnas ut. Där sådana system införts har sjukligheten och dödligheten i läke
medelsbiverkningarna sjunkit, liksom vårdkostnaderna. 

6. Pensionärsrådets reglemente 
Christer vill ha fler möten för att kunna svara på remisser. Tord vill att KPR ska ha 
lika många sammanträden som KHR. 

7. Trygghetsboende i Förslöv 
Alla i rådet är positiva till ett trygghets boende i Förslöv. 

8. Inkomna remisser för yttrande 
Christer föredrar och vill tillägga att möjligheten till att bygga trygghets boende ska 
finnas. 

9. Övriga frågor och information 
Claes menar att kommunen inte informerar var hjärtstartarna är belägna. Han tyck
er att den informationen är viktig och bör vara tillgänglig. Claes tycker även att det 
är dåligt att kommunen inte erbjuder IT-kurser. f\l 
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En positiv nyhet, menar Claes, är att Båstads kommun har fått bra betyg när det 
gäller kvaliten på de äldres mat, 9 av 10. 

Tord tar upp frågan om gratisbuss för personer som är äldre än 75 år. 

10. Sammanfattning av det gångna året/Planering hur vi går vidare 
Lilla gruppen tar hand om planeringen. 

11. Förslag till sammanträdesdatum 2017 
Datumen 8 mars, 31maj,13 september och 13 december godkänns. Blir det fler 
sammanträden så planeras de in efterhand. 

12. Datum för nästa möte 
Onsdagen den 8 mars kl. 13.00. 

~ Tord Knutsson 
'JJkN1J1_~ L/Y~ 
Johan Peterson Gunilla Linghoff ~/ ,,.~ 

Ordförande Sekreterare Juste rare 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2016-11-23 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden Sida 1av8 

onr.~&.~'.~~~a~; 
... ~1...6..: .. ff.!..9.. ... 2016 -12- 1 2 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 22 november 2016 kl 9.00- 12.00 

ORDINARIE 

. Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Arvo Hellman 

Eddie Grankvist 

Boris Svensson 

Lena Benediktsson 

Elisabeth Holmers 

Anette Hallberg 

BrittMarie Hansson 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

ERSÄTTARE 

Patric Carlsson 

Margit Johansson 

Alinda Zimmander 

Eva Olofsson 

Monica Pettersson 

Patric Carlsson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

Revisor Birgitta Alm 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

M 
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Helsingborg 

Bjuv 

Båstad 

Klippan 

Landskrona 

Perstorp 

Svalöv 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Bjuv 

Landskrona 

Svalöv 

Åstorp 

Örkelljunga 

Landskrona 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 
2016-11-23 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 

Eddie Grankvi~t 

§ 34--44 

i :i · \ uVJ n( LD@ifA-
.. ,=,,. ·· ··· · ···· ·· - ~· -· · ··· · ·· · ·· ··· · · · · ···· ·· ······ · ··· · ·· ·· ··········· · · ·· · ··· 
Jessica Alfredson 

~~f ::i;~~(li~-~J.. .: .. ···························· 
~tf~??/ ....... .... .. ... ...... ... ... .. ... ... ......... .. .............. .. ....... ... ..... .. ............... 

kvist 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammonträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ner 

Förvoringsplots för protokollet 

Intygat av 

Direktionen 

2016-11,22 

l rn t9 -\ 1.- n_ 
)~~!5:: ~:9.!: ~: :Q):: ::: : : :: :: :: :: : 

... ~.:-.~t;~~X~".nkten 
Jessica Alfredson 

Sida 2 av 8 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2016-11-23 

§ 34 Ekonomisk rapport för oktober 2016 

Kommunrapporter oktober 

Förbrukningsrapporter för oktober månad har mailats till samtliga kommuner. 

Resultatrapport oktober 

Sida 3 av 8 

En översiktlig resultatrapport bifogas och kommenteras nedan. För tiden fram till och med 

oktober är riktvärdet 83 % (andelen 10/12). 

Månadens och årets ackumulerade intäkter (kommunförbrukning) 

För oktober månad blev verksamhetsintäkterna 5,4 Mkr vilket ger årsackumulerat 55,0 Mkr (89 % . 

av årsbudgeten på 61,8 Mkr). Mest över budget är försäljningen (102 % av årsbudgeten) och 

serviceintäkterna (104 % av årsbudgeten) medan hyror (82 %)och frakter (84%)1igger kring 

budget. Övriga intäkter är ackumulerat 293 tkr (125 % av årsbudget 235 tkr). 

Arets kostnader och resultat 

De totala verksamhetsomkostnaderna för oktober är 4,3 Mkr, vilket ger årsackumulerat 42,5 Mkr 

(85 % av årsbudgeten på 49,8 Mkr). Kostnaderna för sålt material, 15,5 Mkr följer relativt väl 

motsvarande intäkter (105 % av årsbudgeten). Årsackumulerat har försäljningsverksamheten 

gett bruttomarginalen 1, 7 Mkr. 

Utrangeringarna på 0,5 Mkr och fordonskostnaderna på 0,5 Mkr har som väntat blivit större än 

vad som planerades (113 % av årsbudgeten 0,4 Mkr respektive 87 % av 0,6 Mkr). Övriga 

verksamhetskostnader ligger dock under (72-78%) det förväntade utfallet efter 10 månader. 

Oktober månads avskrivningar är 0,9 Mkr, vilket ger årsackumulerat 8,9 Mkr (86 % av 

årsbudgeten 10,4 Mkr), vilket är förväntat. 

De finansiella kostnaderna för januari-oktober är 156 tkr (47 % av årsbudgeten 330 tkr). 

Oktober månads resultat blev +0,2 Mkr och årsackumulerat innebär detta 3,4 Mkr (327 % av 

årsbudgeten 1,058 Mkr). 

Som tidigare har förutspåtts lär årets resultat bli ett överskott på minst 3 Mkr. 

Balansrapport oktober 

Tillgångar 

Vid slutet av oktober månad var Medelpunktens tillgångar bokförda till totalt 55,9 Mkr, vilket är 

4,3 Mkr högre än vid årets början (51,7 Mkr). Värdet på hjälpmedlen har ökat med 2,6 Mkr, 

medan övr iga anläggningstillgångar har minskat med 0,3 Mkr. Sedan årsskiftet har bankmedlen 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2016-11-23 
Sida 4 av 8 

ökat med 3,7 Mkr. Lagret har sedan årsskiftet ökat med 0,4 Mkr medan övriga fordringar har 

minskat med 1,4 Mkr. 

Skulder 

Medelpunktens sammanlagda skulder var vid månadsslutet bokförda till 38,9 Mkr, vilket är 6,1 

Mkr mer än vid årets början {32, 7 Mkr). De största ökningarna avser övriga kortfristiga skulder 

+5,0 Mkr {banklånet 5,0 Mkr) medan interimsskulderna har minskat med 1,4 Mkr. 

Eget kapital 

Det bokförda egna kapitalet är nu nere på 13,5 Mkr. Om man till detta lägger årets resultat 

hittills {+3,4 Mkr) blir det aktuella egna kapitalet 17,0 Mkr. 

Soliditet 

Vid oktober månads slut är Medelpunktens soliditet 30,4%. 

Likviditet 

Vid oktober månads slut är Medelpunktens kassalikviditet närmare 63 %, vilket fortfarande är 

långt under målet 100 %, men ändå bättre än på länge. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 35 Delårsrapport 2016 

Delårsrapporten som föredrogs vid sammanträdet i september är nu kompletterat utifrån de 

synpunkter på utformningen av rapporten som revisorerna lämnat. 

Delårsrapport är nu komplett och ska godkännas av direktionen innan den granskas av 

revisorerna. 

Direktionen beslutar 

att godkänna delårsrapporten och överlämna denna till revisorerna för granskning 

att delårsrapporten tillsammans med granskningsrapporten därefter sänds som information 

till respektive medlemskommun 
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Direktionen 

2016-11-23 

§ 36 Verksamhetsplan och budget 2017, Treårsplan 2017- 2019 

Sida 5 av 8 

Verksamheten har efter delårsbokslutet påbörjat arbetet med Mål och budget för 2016 samt en 

flerårsplan för ekonomin 2017- 2019. De långsiktiga målen ligger i linje med de mål som tidigare 

varit uppsatta för verksamheten och har konkretiserats ytterligare som framgångsfaktorer. 

Direktionen beslutar 

att godkänna Verksamhetsplan och budget 2017 med treårsplan 2017-2019 

§ 37 Lokalt kollektivavtal om flextid 

Ett nytt avtal för att reglera tillämpningen av flextid i verksamheten är framtaget tillsammans 

med fackliga organisationer. Avtalet som ska träda i kraft 170101 tecknas av direktionen och 

arbetstagarparterna. 

Direktionen beslutar 

att ge förbundschef i uppdrag att teckna lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid 

§ 38 Remissvar på Helsingborgs stads "Plan för lika möjligheter" 

Helsingborgs stad har tagit fram en plan för arbetet för lika möjligheter. Denna plan för lika 

möjligheter ska beskriva hur kommunen vill säkerställa lika rättigheter och möjligheter för 

alla helsingborgare. Helsingborg ska vara en stad fri från diskriminering på grund av kön, ålder, 

funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Medelpunkten har fått denna på remiss och har lämnat ett yttrande om att; 

"Vi ser positivt på arbetet för att intensifiera och samordna arbetet för lika möjligheter för att 

nå målet om en öppen och inkluderande stad. I övrigt har vi inga ytterligare synpunkter utan 

ser fram emot det fortsatta arbetet." 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2016-11-23 

§ 39 Val av ordförande för direktionen 

Sida 6 av 8 

Valberedningen som har bestått av Peter Danielsson (M) Helsingborg, Ronny Sandberg (S) Åstorp 

och Anders Månsson (5) Bjuv har lämnat följande förslag: 

ordförande 

l:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Rima Axelsson Alamin (M) Helsingborg 

Boris Svensson (S) Klippan 

Arvo Hellman (S) Bjuv 

Frågan väcks och diskuteras om valberedningens sammansättning och vilka kommuner som 

representeras och hur detta påverkar sammansättningen av presidiet. 

Yrkande 

BrittMarie Hansson (S) yrkar på bifall till valberedningens förslag med tillägget att ge presidiet i 

uppdrag att i tid innan nästa mandatperiod ta fram förslag för valberedningens form och · 

uppdrag. 

Eddie Grankvist (BP), Patric Carlsson (5), Lena Benediktsson (L), Arvo Hellman (S), Anette Hallberg 

(S), Rima Axelsson Alamin (M), Elisabeth Holmers (S) yrkar bifall till valberedningens förslag samt 

till BrittMarie Hanssons tilläggsyrkande 

Direktionen beslutar 

att välja presidie enligt valberedningens förslag 

att ge presidiet i uppdrag att till direktionsmötet 25 april 2017 ta fram ett förslag på 

valberedningens form och uppdrag som kommer att komplettera reglementet för 

direktionen och underställas medlemskommunernas fullmäktige 

§ 40 Status i lokalfrågan 

Information om lokal 2018 lämnas vid mötet. Upphandlingen har efter att inlämnade anbud 

bedömts som olämpliga övergått till förhandlat förfarande utan föregående annonsering. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

37



PROTOKOLL 
Direktionen 

2016-11-23 

§ 41 Medarbetarenkät 2016 

Sida 7 av 8 

Medarbetarenkät har varit utsänd vecka 42-43 och föredras vid mötet. Det är en hög 

svarsfrekvens som visar på en hög grad av trivsel, att det finns en hög vilja att både ta och få ta 

ansvar för arbetet, att förväntningar i hög grad är tydliga och att arbetet oftast kan utföras 

effektivt. I enkäten lämnades också flera förslag och kommentarer som ska sammanställas för att 

sen ligga till grund för fortsatt arbete. 

Direktionen beslutar 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 42 Mötesdagar 2017 

Verksamheten har tagit fram ett förslag på mötesstruktur för 2017. Presidiemötena behandlar 

den nyss avslutade månadens verksamhet, med undantag för mötet i augusti då både juni och 

juli månad behandlas. Förslag till dagar för presidiemöten är andra tisdagen i varje månad. 

Förslag till dagar för direktionsmöten är tisdagar vid sex tillfällen i februari, april, maj, augusti, 

oktober och november. 

Det konstateras att sammanträdena i oktober och november infaller då Regionfullmäktige har 

sammanträde vilket gör att dessa dagar ändras. 

Med anledning av nyval till presidiet ändras också ett par av dessa dagar. 

21 Årsstart, årsplan och prel .bokslut 2016 

14 

.Y 12 25 Färdigt årsbokslut 2016 

9 23 Bokslut .tertial 1 

H-14 

15 29 

12 

10 ~17 Delårsbokslut 2017 samt budgetförslag 2017 

14 ~27 Fastställande av budget 2017 

12 

Direktionen beslutar 

att fastställa planeringen för möten 2017 
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BÅS'TADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-16 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000007 /2017 - 900 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

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

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 

Myndighetsenheten, 2016-12-02 - 2017-01-12. 

Förslag till beslut 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

170116\fel! talet kan Inte representeras I angivet format.\ha 
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