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IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

Sida 

1av13 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 23 oktober 2017 kl. 13.00-17.00. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
UlfJiewertz (M) 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas. 
Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Sebelius-Böcker (BP), ej tjänstgörande ersättare 

UlfJiewertz. Ersättare: Olle Larsson. 

§§ 104-114 

Edd e Gran vist 

Justerare ~~ z;;e= 
/ Ulf jiewertz ~ --

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdes datum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-10-23 

Från och med 2017-10-28 till och med 2017-11-19 

Kommunkontoret i Båstad 

df;;?Z{__ 
Henrik Andersson 
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LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-23 

VN § 104 Dnr VN 000001/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 105 Dnr VN 000002/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 106 Dnr VN 000003/2017 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning 

VN § 107 DnrVN 000004/2017 - 900 
Informationsärenden 

VN § 108 Dnr VN 000129 /2017 - 700 
Avtal om gemensam patientnämnd inom Skåne 

VN § 109 Dnr VN 000125/2017 - 905 
Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd maxtaxa enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

VN § 110 Dnr VN 000049 /2017 - 700 
Fysisk aktivitet för vård- och omsorgstagare i Båstads kommun 

VN § 111 Dnr VN 000126/2017 - 903 
Förslag till sammanträdesdagar 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 112 Dnr VN 000005/2017 - 900 
) Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 113 
Delgivningar 

Dnr VN 000006/2017 - 900 

VN § 114 Dnr VN 000007 /2017 - 900 
) Delegationsbeslut 

J usterandes signaturer 

/~ 
, 

v ~ 
/ 

Sida 

2av13 

Utdragsbestvrkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

Dnr VN 000001/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 av13 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. UlfJiewertz utses som justeringsperson. 

2. Olle Larsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 27 oktober kl. 13.00 på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lll:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

Dnr VN 000002/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av13 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Information - Samlingslokalen på trygghets boendet i Båstad. 

Information - Arbetsmiljöverkets kommande inspektioner. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-23 5av13 

VN § 106 DnrVN 000003/2017 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning 

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

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Ekonomisk redogörelse per den 30 september 2017. 

Ekonom Jenny Hägglöf och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S), Marianne Mjöberg Eriksson (BP) och Ingrid 
Edgarsdotter (KD): Bifall med följande tillägg: Förvaltningen uppmanas 
till fortsatt strikt ekonomisk återhållsamhet året ut. 

Olle Larsson (L): Avslag till tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Irene Ebbessons m fl förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

2. Förvaltningen uppmanas till fortsatt strikt ekonomisk återhållsamhet 
året ut. 

Olle Larsson (L), Ulf Jiewertz (M) och Tony Ivarsson (M) reserverar sig mot 
punkt 2 i beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-23 

VN § 107 DnrVN 000004/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 
till särskilt boende. 

b ). Nya vård- och omsorgs boendet i Förslöv: Lägesrapport. 

c). Samlingslokalen på trygghets boendet i Båstad. 

d). Arbetsmiljöverkets kommande inspektioner. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av13 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

Dnr VN 000129 /2017 - 700 

Avtal om gemensam patientnämnd inom Skåne 

Sida 

7av13 

Beskrivning av ärendet Avtalet om patientnämndsverksamheten för Region Skåne och Skånes 
kommuner är uppsagt och nytt avtal är föreslaget. Det tidigare avtalet med 
patientnämnden är uppsagt dels för att Förtroendenämnden bytt namn till 
Patientnämnden och för att ersättningen behövts uppräknas. En ny lag "lag om 
stöd och klagomål mot hälso- och sjukvården" träder i kraft 2018-01-01 och 
påverkar också utformningen av avtalet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Nytt avtal tecknas med Region Skåne för en gemensam patientnämndsfunktion. 

Föredragande MAS/Demenssamordnare Jenny Bengtsson föredrar ärendet. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Nytt avtal tecknas med Region Skåne för en gemensam 
patientnämndsfunktion. 

)usterandes si naturer 

/ 

Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-03 

Handläggare: Jenny Bengtsson, MAS 

Dnr: VN 000129/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Avtal om gemensam patientnämnd inom Skåne 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Nytt avtal tecknas med Region Skåne för en gemensam patientnämndsfunktion. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Avtalet om patientnämndsverksamheten för Region Skåne och Skånes kommuner är uppsagt 
och nytt avtal är föreslaget. 

Bakgrund 
Det tidigare avtalet med patientnämnden är uppsagt dels för att Förtroendenämnden bytt 
namn till Patientnämnden och för att ersättningen behövt uppräknas. En ny lag "lag om stöd 
och klagomål mot hälso- och sjukvården" träder i kraft 2018-01-01 och påverkar också 
utformningen av avtalet. 

Aktuellt 
Båstads kommun behöver se över hur man på bästa sätt möter gällande lagstiftning kring 
klagomål mot hälso- och sjukvård i kommunen. Genom att teckna nytt avtal med Patient
nämnden kan vi upprätthålla en god kvalitet på de klagomålsärenden som gäller vård och 
omsorg i Båstads kommun. 

Konsekvenser av beslut 
Verksamhet 
Bibehållen kvalitet i klagomålsärende gällande vård och omsorg. 

Ekonomi 
Kostnaden för att gå med i det nya avtalet med Region Skånes patientnämnd kommer att öka 
från 20 öre till 28 öre/kommuninvånare, vilket med dagens befolkningsmängd motsvarar en 
ökning om 1169 kronor. Detta ger en total årlig kostnad om cirka 4 100 kronor. 

Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Jenny Bengtsson, MAS 
Region Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
- Lag (2017:372) om stöd vid ldagomål mot hälso-och sjukvården 
- Utredning angående förslag om nytt avtal om patientnämndsverksamhet 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Utredning angående förslag till nytt avtal om 

patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Båstads 

kommun 

2017-10-02 

Varje kommun som bedriver hälso- och sjukvård är enligt den nya lagen om stöd vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården (2017:372) skyldiga att ha en patientnämnd 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017372-om

stod-vid-klagomal-mot-halso- sfs-2017-372 . 

Denna nämnd ska ha kompetens att stödja och hjälpa patienter och deras närstående att föra fram 

klagomål till vårdgivaren och få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnden i Skåne driver 

idag ett aktivt informationsarbete för att upplysa om patientens möjlighet att ge synpunkter på vård

och omsorg. Region Skåne har nu sagt upp avtalet och detta öppnar upp för diskussionen om vi ska 

bilda en egen nämnd i kommunen eller gå med i det avtal som Region Skånes Patientnämnd 

erbjuder. 

Att bedriva denna verksamhet inom Båstads kommun kommer att kräva minst två tjänstemän och 

dessa skulle behöva kopplas till en ny i kommunen. Det skulle sammantaget behövas en heltidstjänst 

för detta uppdrag. Det skulle krävas en bred kompetens och erfarenhet i dessa frågor för att kunna 

utreda klagomål och synpunkter. 

Sedan 2015 till dagens datum har endast en anmälan till patientnämnden gjorts gällande vård- och 

omsorg i Båstads kommun vilket inte talar för att driva det i egen regi. 

Kostnaden i det nya avtalet ligger på 28 öre/kommuninvånare och år och till denna kostnad kan inte 

kommunen ensamt bedriva patientnämndsverksamhet enligt gällande krav i lagstiftningen. 

Jenny Bengtsson 

MAS Båstads kommun 

) 

) 

) 

) 
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Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården Svensk författningss... Sida 1 av 3 

SVERIGES WW 
RIKSDAG W 

Start I Dokument & lagar I Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 

Lag (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och 
sjukvården 
Svensk författningssamling 2017:372 

t.o.m. SFS 2017:776 

SFS nr: 2017:372 

Departement/myndighet: Socialdepartementet 

Utfärdad: 2017-05-18 

Ändrad: t.o.m. SFS 2017:776 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 

Källa: Regeringskansliet I Lagrummet.se 

/Träder i kraft 1:2018-01-011 

1 § I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera 

patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras 

närstående inom den 

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som 

bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting, 

2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av 

kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad 

enligt socialtjänstlagen (2001 :453) som ges i samband med sådan hälso

och sjukvård, och 

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985: 125) som bedrivs eller helt eller 

delvis finansieras av landsting. 

För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen 

(2017:725). 

https ://www.riksdagen.se/sv/ dokument-lagar/ dokument/svensk-författningssamling/la.. . 2017-10-03 



Lag (2017 :372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården Svensk författningss ... Sida 2 av 3 

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) 

om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2017:372). 

2 § Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt 

hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver sådan 

verksamhet som avses i 1 § första stycket 1-3 och att få klagomål 

besvarade av vårdgivaren. 

Patientnämnderna ska även 

1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna 

behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och 

hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 

3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 

vårdgivare och vårdenheter, och 

4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra 

berörda om sin verksamhet. 

Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets 

bästa. 

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög 

patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården 

anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen 

analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma 

landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av 

vården. 

4 § Landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så 

att de kan utföra sina uppgifter självständigt. 

5 § En kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten enligt 1 

§ till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om 

detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som 

motiveras av överenskommelsen. 

6 § Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att 

slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § 
tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Kommunens skyldighet att organisera sin verksamhet i enlighet med 

första stycket gäller även om kommunen med stöd av 5 § överlåtit 

skyldigheten enligt 1 § till landstinget. 

7 § Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg 

uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. 

https ://www .riksdagen.se/ sv I dokument-lagar/ dokument/svensk-författningssamling/la... 2017-10-03 
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Lag (2017 :3 72) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården Svensk författningss... Sida 3 av 3 

Patientnämnderna ska samverka med Inspektionen för vård och omsorg 

så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 6 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Patientnämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen 

för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över 

patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts i enlighet med 3 

§ under föregående år. 

8 §Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med 

frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991 :1128) om psykiatrisk 

tvångsvård och i lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter 

om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168). 

~--------------

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets 
främsta företrädare. 

SVERIGES WW 
RII<SDAG W 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ 

_J 

/% ~ 
https ://www .riksdagen.se/ sv I dokument-lagar/ dokument/svensk-författningssamling/la.. . 2017-10-03 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-23 8av13 

VN § 109 Dnr VN 000125/2017 - 905 

Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt 
höjd maxtaxa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastsälls inför varje nytt kalenderår. I stort 
är avgifterna desamma som för år 2017 med undantag av matdistribution, 
hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. För vård- och omsorgsinsatser utgår 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Beslut 

en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs av en 
procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om 
avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2017, med tillhörande bilaga. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 
100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 2. Kommunfullmäktige 
beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) kap. 8 § 5. 3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter 
från och med 1 januari 2018. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl, avgiftshandläggare Ida Gunnarsson och 
ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Eddie Grankvist (BP): Bifall med följande tillägg: Inför ärendets behandling 
i kommunstyrelsen ska hyran för tillagningsköket på Skogsliden fördelas ut 
på samtliga där tillagade portioner. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2018. 

Härutöver beslutar vård- och omsorgsnämnden: 

1. Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen ska hyran för tillagnings
köket på Skogsliden fördelas ut på samtliga där tillagade portioner. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 
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[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

DnrVN 000049/2017 - 700 

Sida 

9av13 

Fysisk aktivitet för vård- och omsorgstagare i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen fick i uppdrag att efter kvalitetsgenomgång redovisa kvantiteten 
av fysiska aktiviteter på vård- och omsorgs boende i kommunen. Den interna 
revisionen, kvalitetsuppföljningen, visar att det finns aktiviteter som främjar 
fysisk aktivitet varje vecka på vård- och omsorgs boende, om än inte varje dag. 
I genomförandeplanen planeras individuella aktiviteter. Inom hemvården ges 
stöd och möjlighet till fysisk aktivitet i enlighet med sökta och beviljade 
insatser. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Notering Marianne Mjöberg Eriksson (BP) lämnar tillsammans med ledamöterna 
Ingegerd Nilsson (SD) och Ingrid Edgarsdotter (KD) in en skriftlig inlaga 
i ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-10-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000049/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Fysisk aktivitet för vård- och omsorgstagare i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick i uppdrag att efter kvalitetsgenomgång redovisa kvantiteten av fysiska 
aktiviteter på vård- och omsorgsboende i kommunen. 

Bakgrund 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) har begärt en redovisning av frekvens av fysisk aktivitet. 

Aktuellt 

1 (1) 

Den interna revisionen, kvalitetsuppföljningen, visar att det finns aktiviteter som främjar fysisk 
aktivitet varje vecka på vård- och omsorgs boende, om än inte varje dag. I genomförandeplanen 
planeras individuella aktiviteter. Inom hemvården ges stöd och möjlighet till fysisk aktivitet 
i enlighet med sökta och beviljade insatser. 

Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 



BÅSTADS KOMMUN ,_ 
Vård- och omsorgsnärnnden 

DnV.?i?.~Q~Y.1/ 
Till Förvaltningen Vård och Omsorg/ Alla enhetschefer/ Emma Pihl-··:1:-.Q.[}..:::.l::aa_ 

Fysisk aktivitet ingår i Socialstyrelsen kampanj "Balansera mera" mot 
Fallolyckor, vecka 40 2017. Man vill minska kostnader för fallolyckor genom 
bla läkemedelsgenomgång, varierad mat och fysisk aktivitet. 

Förvaltningen har angett målet daglig fysisk aktivitet på särskilda boenden. 
Fysisk aktivitet kan bedrivas på olika sätt- tex enklare gymnastik ledd av 
undersköterska, eller sk rullstolsgympa, dans mm, mm. · 

Hur många dagar per vecka ordnas regelbunden fysisk aktivitet för de boende på 
a) Skogsliden, b) Ängagården, c) Almgården, d) Bjärehemmet, e) Åsliden ? 

Båstad 171023 

~~~ 
Marianne Eriksson-Mjöberg 

Ledamot av Vård och Omsorgsnämnden 
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VN § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

Dnr VN 000126/2017 - 903 

Förslag till sammanträdesdagar 2018 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Nämnden ska fastställa sina sammanträdesdagar i en sammanträdesplan 
inför nästa år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2017. 

Sida 

10av13 

Förvaltningens förslag Föreslagen sammanträdesplan för vård- och omsorgsnämnden 2018 godkänns. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP) : Ärendet återremitteras i avvaktan på beslut avseende 
kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet återremitteras i avvaktan på beslut avseende kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

DnrVN 000005/2017 - 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 13 oktober 2017 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 113 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-23 

Dnr VN 000006/2017 - 900 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde: 

a). Genomlysningen - Tillägg till löneanalys. Dnr: 000136/2016. 

b ). Protokollsutdrag från KF 2017-09-20, § 150 - Översyn och revidering 

Sida 

12av13 

av Vård- och omsorgsprogram 2017 att gälla till 2025. Dnr: 000106/2016. 

Beslut 

c). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 5 september 2017 
Dnr: 000077 /2016. 

d) . Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 
14 september 2017. Dnr: 000077 /2016. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-23 

VN § 114 Dnr VN 000007 /2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

a). Delegationsbeslutfrån myndighetsenheten 2017-08-01- 2017-08-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

13av13 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


