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Plats och tid: 

Beslutande: 

Bjärehemmet och Astrakanen, måndagen den 26 mars 2018 kl. 11.00-15.00. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Mimi Sterner (L), tjg. ers. för Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare, 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, 
Ingrid Pettersson, SAS. 

Marianne Eriksson Mjöberg. Ersättare: Ingrid Edgarsdotter. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 29 mars 2018 kl. 13.00. 

Edd Grankvist 
c; 1 / ,1 . 
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Marianne Eriksson Mjöbe( l 

ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2018-03-26 

Från och med 2018-03-30 till och med 2018-04-21 

Henrik Andersson 

§§ 21-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 

Dnr VN 000154/2017 - 900 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Marianne Eriksson Mjöberg utses som justeringsperson. 

2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 29 mars 2018 13.00 
på kommunkansliet. 

justerandes si naturer 

l 
Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 

DnrVN 000155/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

n 

Sida 

4av13 

justerandes signaturer I Utdragsbestvrkande 
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VN § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2018-03-26 

Dnr VN 000157 /2017 - 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Styrkort 

b). Nämndens nye ekonom: Marcus Åberg 

c). Ny demenssjuksköterska: Ann-Charlotte Lund 

d). Larmsystem på Åsliden 

e). Backebo: Förtydligande information 

f). Ansökan till Sparbanksstiftelsen Gripen om elcyklar 

Sida 

5av13 

g). MAS/SAS informerar - Svar från IVO angående korttiden mm 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 

Dnr VN 000156/2017 - 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 Ekonomisk månadsuppföljning per den 28 februari 2018. 

Sida 

6av 13 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 

Dnr VN 000034/2018 - 700 

Korttidsvistelse enligt LSS 9:6 i form av lägerverksamhet 

Sida 

7av 13 

Beskrivning av ärendet Lägerverksamhet är en variant av korttidsvistelse enligt LSS 9:6 där vi kan 
erbjuda en veckas sommarvistelse utanför hemmiljön. Denna vecka kommer 
att planeras i samverkan med deltagare på kommunens Dagliga verksamhet. 
Förvaltningen kommer även att erbjuda detta läger för vård- och omsorgs
tagare på våra LSS-boenden och personliga assistansgrupper samt dagtid för 
de som endast har daglig verksamhet. Veckan kommer att finansieras av 
egenavgifter och stimulansmedel. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Vård och omsorg, daterad den 6 mars 2018. 

Föredragande EnhetschefJohannes Häll föredrar ärendet. 

Yrkande Ulf Jiewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Korttidsvistelse enligt LSS 9:6 erbjuds i form av lägerverksamhet 
i en vecka under sommaren 2018. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-06 

Handläggare: Johannes Häll 

Dnr: VN 000034/2018-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Korttidsvistelse enligt LSS 9:6 i form av lägerverksamhet 

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att erbjuda korttidsvistelse enligt LSS 9:6 i form av 
lägerverksamhet i en vecka under sommaren 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
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Lägerverksamhet är en variant av korttidsvistelse enligt LSS 9:6 där vi kan erbjuda en veckas 
sommarvistelse utanför hemmiljön. Denna vecka kommer att planeras i samverkan med delta
gare på kommunens Dagliga verksamhet. Förvaltningen kommer även att erbjuda detta läger 
för vård och omsorgstagare på våra LSS-boenden och personliga assistansgrupper samt dagtid 
för de som endast har daglig verksamhet. Veckan kommer att finansieras utav egenavgifter 
och stimulansmedel. 

Bakgrund 
Båstads kommun erbjuder i dagsläget ingen lägerverksamhet till personer som tillhör mål
gruppen LSS. Tidigare år så har personer tillhörande Båstads kommun ansökt om och fått be
viljat olika former av lägerverksamheter. De senaste åren har personer tillhörande LSS fått 
avslag på sina ansökningar då det finns ett nytt prejudikat från högsta domstolen som kortfat
tat säger att har verksamheten inte ordnas i samråd med kommun så ska det inte beviljas. I 
uppdrag psykisk hälsa så har man bland annat uppmärksammat gruppen unga inom LSS som 
är extra utsatta för psykisk ohälsa. Ett sätt att göra det bättre för denna målgrupp är kunna 
erbjuda möjligheten till en lägervecka i Båstads kommuns regi. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har som ambition att under en vecka i sommar erbjuda en lägerverksamhet 
enligt LSS 9:6 i samarbete med daglig verksamhet, kommunens LSS - boenden och den kom
munala personliga assistansen. Detta innebär att de som bor på kommunens LSS-boenden eller 
har personlig assistans kan utan bistånd ta med sig sitt personalstöd till lägerveckan, samt att 
kommunens dagliga verksamhet flyttar ut sin verksamhet till lägergården. Utöver detta så fö
reslår förvaltningen att lägret ska kunna erbjudas som bistånd enligt LSS 9:6. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att skapa fler verksamheter för denna målgrupp i Båstads kommun så är vi med och 
bidrar till ett mer inkluderande samhället. 

Verksamhet 
Genom att erbjuda detta läger kommer vi att få fler nöjda vård och omsorgtagare som får en 
härlig sommarupplevelse och en positiv bild av Båstads kommun. Utöver detta så skapar vi en 
möjlighet för ett antal deltagare på daglig verksamhet att arbeta med planering och innehåll för 
lägret under hela våren och sommaren. 
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Ekonomi 
Veckan kommer att finansieras utav egenavgifter och stimulansmedel. 

Barn konsekvensanalys 
Denna lägerverksamhet riktar sig blandannat till barn, unga vuxna och är tänk att skapa en 
trivsam sommarupplevelse. Detta är en målgrupp som sällan har möjligheten att komma iväg 
på aktiviteter utann att ha med sig sina föäldrar eller andra anhöriga, med detta läger så ger vi 
dem en möjlighet till att lära känna nya personer utanför familjen. 

Vård och omsorg 
Johannes Häll, Enhetschef 

Beslutet ska expedieras till : 
Enhetschefer inom stöd och omsorg 
Myndighetschef 

Samråd har skett med: 
Frida Liljedahl och Åsa Hedin Myndighetsenheten 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 

Dnr VN 000012/2018 - 900 

Svar på granskning av kommunens hantering av arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda 

Sida 

8av13 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till 
förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för 
kommunens nämnder. Baserat på kommunrevisionens rekommendationer 
föreslår vård- och omsorgsnämnden en rad åtgärder för att hantera 
uppmärksammade brister. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad den 
13 mars 2018. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till 
kommunrevisionen. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall, med följande tillägg: Föreslagen utbildning enligt 
tjänsteskrivelsen ska genomföras. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar svaret som sitt eget och sänder 
det till kommunrevisionen. 

2. Föreslagen utbildning enligt tjänsteskrivelsen ska genomföras. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-13 
Handläggare: Olof Nilsson 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Dnr: VN 000012/2018-900, KS 000124/2018-903 

Svar på granskningsrapport avseende kommunens hantering 
av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Vård- och omsorgsnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärende 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av ersättningar till förtroendevalda. 
I granskningsrapporten framkommer rekommendationer för kommunens nämnder. 

Baserat på kommunrevisionens rekommendationer föreslår vård- och omsorgsnämnden en 
rad åtgärder för att hantera uppmärksammade brister. 

Aktuellt 
Kommunrevisionen har granskat kommunens hantering av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. I granskningsrapporten framkommer en rad förslag på åtgärder som 
kommunstyrelsen, och kommunens nämnder, kan genomföra för att få en tydligare och 
mer rättssäker process för ersättningar. För vård- och omsorgsnämnden är 
rekommendationerna att: 

• Säkerställa att nämndens ledamöter och berörda tjänstemän är väl bekanta med vad 
som gäller för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

• Säkerställa en ändamålsenlig kontroll innan utbetalning av arvoden och ersättningar, 

• Inom ramen för arbetet med intern kontroll, beakta risker som kan kopplas till 
utbetalningar av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag och åtgärder 
Nedan kommer två förslag att lyftas fram på åtgärder som vård- och omsorgsnämnden kan 
genomföra baserat på granskningsrapporten. 

1) Utbildning 
I granskningsrapporten framkommer att förtroendevalda och tjänstepersoner inte är 
förtrogna med regelverket för ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag på åtgärd 
Vård- och omsorgsnämndens presidium bör samråda med förvaltningen för att upprätta en 
utbildningsplan. Utbildning genomförs sedan av förvaltningen för förtroendevalda och berörda 
tjänstepersoner. 

2) Säkerställa ändamålsenlig kontroll (Intern kontrollplan) 
Granskning av ersättningsblanketter sker av förvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens in
terna kontrollmoment för ersättningar tar fasta på om det är korrekt ersättning som utbetalats. 
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Stickproverna i kommunrevisionens granskningsrapport lyfter fram att det finns brister i 
signaturer och beslutsattestering på ersättnings blanketterna. 

Förslag på åtgärd 
Vård- och omsorgsnämnden bör, till 2019-års kontrollplan, säkerställa att kontrollen gällande 
arvoden ej enbart gäller korrekt utbetalt belopp utan även så att yrkan om ersättning följer 
formalian. Det kan genomföras genom att lägga till, eller förändra nuvarande kontrollmoment, 
så att beslutsattest, signaturer, datum och övrigt är korrekt. 

Förvaltningen deltar i utbildning enligt föregående punkt för att hålla sig a jour med 
regelverket vid sitt granskningsmoment. 

Kommunkontor 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen. 

Samråd har skett med: 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef. 



[tiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-03-26 9av13 

Dnr VN 000127 /2017 - 700 

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport - 2017 /057364 
- Begäran om förtydligande under respektive kravpunkt 

Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket har bett vård- och omsorgsnämnden om ett antal 
förtydliganden under respektive kravpunkt från det svar nämnden skickade 
in för cirka en månad sedan, baserat på inspektionen som genomfördes 
i november 2017. 

Underlag till beslutet Svar på begäran, daterad den 23 mars 2018, med tillhörande bilagor. 

Yrkande Irene Ebbesson (S), UlfJiewertz (M), Tony Ivarsson (M) och Claes Sjögren (BP): 
Bifall till förvaltningens svar. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaret som sitt eget och skickar det 
till Arbetsmiljöverket. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-23 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000127 /2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på inspektionsmeddelande, Resultat från Arbetsmiljöverkets 
inspektion 7 november 2017, ert diarienr 2017/057364 

Vård och omsorg ser allvarligt på de påpekanden och anmärkningar som Arbetsmiljöverket 
anfört och arbetat har påbörjats med att åtgärda dem inom respektive delområde. 
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Vård och omsorg har tillsammans med nämndens ledamöter, enhetschefer och huvudskydds
ombud bearbetat verkets synpunkter och gemensamt tagit fram föreliggande svar. Vård och 
omsorg har även sammanträtt med upphandlad företagshälsovård för bistånd i tillämpliga 
delar av arbetet. 

Det sätt Vård och omsorg tagit sig an utvecklingsområden och åtgärder som är aktuella 
redovisas enligt nedan. 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete - efterlevnad av rutiner 

Båstads kommun har haft övergripande utbildningar avseende systematiskt arbetsmiljöarbete 
men resultatet av inspektionen visar att detta inte har nått full effekt. Rutinerna var inte kända. 
Sedan inspektionsmeddelandet har information getts på ledningsgruppen för Vård och omsorg 
kring rutinerna men detta är inte tillräckligt. Vård och omsorg kommer därför att anordna 
ytterligare utbildning i grundläggande arbetsmiljöarbete under senare delen av våren 2018, 
riktat mot vård- och omsorgsverksamhet med de specifika behov som finns. Det framkom 
också i arbetsmiljöverkets inspektion att de rutiner som finns på övergripande nivå i kommu
nen behöver brytas ner för att bättre vara det stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
detta kommer att ske inom ramen för utbildningen. Planläggningen för denna utbildning har 
gjorts med hjälp av kommunens HR-avdelning. 

Arbetet kring skyddsronder har förstärkts och innehåller fler delar avseende risker i äldre
omsorgen, med tydliga krav på uppföljning, bilaga 1. Utbildning kring arbetet med skydds
ronder kommer att finnas med i ovanstående grundläggande arbetsmiljöutbildning. Ett led i 
att säkra att inte samma individer kontinuerligt utsätts för samma typ av belastning är att 
hemvårdsgrupperna och grupperna inom bemanningen på särskilt boende inte innehåller för 
få individer utan det blir en rotation på medarbetarna. Detta ställs dock ständigt mot kravet 
på kontinuitet för vård- och omsorgstagarna. 

2. Kunskaper, befogenheter och resurser för systematisk arbetsmiljöarbete 
inom Äldreomsorgen 

Som angivet ovan har en genomgång av rutiner gjorts för ledningsgruppen inom Vård och 
omsorg. Båstads kommun kommer, som redovisat under punkt 1, att genomföra en intern
utbildning för samtliga berörda chefer inom äldreomsorgen. Att arbeta i vårdtagarnas eget 
boende ställer speciella krav på dem som ska utföra arbetet, med tanke på att varje enskilt 
hem är unikt. Bedömning av arbetsplatsernas beskaffenhet inom hemvården görs av vård-
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och omsorgstagarens kontaktman. Kontaktmannen är den som bäst känner vård- och omsorgs
tagarens behov men också förutsättningarna för att bedriva verksamhet i den enskildes hem. 
Dock har det genom inspektionsmeddelandet blivit tydligt att dessa inte har tillräcklig kompe
tens för att genomföra tilldelat uppdrag. Det har sedan inspektionsmeddelandet inte funnits 
möjlighet att utbilda samtliga kontaktmän då det är en stor grupp. Tillsammans med 
kommunens HR-avdelning har en utbildning planlagts. 

Den checklistan som ska användas för systematiskt arbetsmiljöarbete inom hemvården har 
omarbetats för att vara heltäckande och har försetts med förklarande texter, bilaga 2. Dessu
tom har en rutin tagits fram för att beskriva arbetsprocessen, bilaga 3. Checklistan har utarbe
tats tillsammans med samtliga enhetschefer inom hemvården och med hjälp av goda exempel 
från andra kommuner. Checklistan ska användas till samtliga invånare med beviljat bistånd. 
Denna förtydligade checklista kommer att kompletteras med en riktad utbildning för just 
kontaktmän. Då det är många personer som berörs av utbildningen och verksamheten ska 
fungera trots stor utbildningsinsats kommer denna utbildning att hållas under hela året 2018. 
Denna utbildning kommer sedan att vara en obligatorisk del av introduktionsmaterialet för 
medarbetare som kommer att inneha funktionen som kontaktman. 

3. Verksamhetsanpassade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
Äldreomsorgen 

Som redovisat under punkt 1 kommer en utbildning att anordnas där ett delmoment är att de 
centrala övergripande rutinerna verksamhetsanpassas. Sedan inspektionsmeddelandet har 
underlaget för skyddsrond omarbetats med hjälp av kommunens HR-avdelning för att inne
fatta organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden, kemiska hälsorisker och belast
ningsergonomi. Även checklistan för hemvården har omarbetats sedan inspektionsmeddelan
det för att utgöra underlag för undersökning av arbetsmiljön i ordinära boenden och innehåller 
kontrollmoment vad gäller belastningsergonomiska förhållanden, risk för våld eller hot om 
våld, mikrobiologiska hälsorisker, bilkörning eller cykling i tjänsten. I rutin för kontaktmanna
skap, bilaga 4, har det tydliggjorts att kontaktmannen har uppdraget att gå igenom checklistan 
med vård- och omsorgstagaren i vård- och omsorgstagarens hem. 

4. Kunskaper i belastningsergonomi och färdigheter i förflyttningsteknik 

Vård- och omsorgsverksamheten har medarbetare inom rehabiliteringsområdet och dessa har 
historiskt ansvarat för utbildning inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. Efter 
inspektionsmeddelandet togs en kontakt med kommunens företagshälsovård Feelgood för 
hjälp med bedömning av utbildningen. Utbildningen har bedömts av kommunens företags
hälsovård Feelgood att hålla samma standard som deras egen. Dock kan noteras att antalet 
utbildningsplatser varit för lågt inom kommunen för att samtliga medarbetare ska ha fullgod 
utbildning och fortbildning. Under 2018 har antalet utbildningsplatser utökats, med start i 
mitten av mars 2018, och framåt ska platser garanteras så att alla nya medarbetare, i intro
duktionsutbildningen, erhåller utbildning samt att det finns platser för repetitionsutbildning 
för berörda befintliga medarbetare. 

Även utbildarna inom rehabiliteringsverksamheten behöver kompletteras i sin utbildning för 
att på ett korrekt sätt kunna genomföra utbildningar samt förhålla sig till nya rön. Några med
arbetare inom rehabiliteringsverksamheten kommer att få ett utökat uppdrag och erbjudas 
fortbildning. I denna fortbildning kommer kompetensen säkras för att utfärda liftkörkort till 
samtliga medarbetare som använder eller kommer att komma att använda lift. 
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5. Rutiner för introduktion - Äldreomsorgen, hemvården och särskilt boende 

Introduktionsutbildning är en grundläggande insats för att skapa förutsättningar för en god 
arbetsmiljö men också hög kvalitet för vård- och omsorgstagarna i verksamheten. Introdukt
ionsutbildning har funnits en lång tid men endast kontinuerligt planerad för sommarvikarier
nas del. Under 2017 sågs dessutom ett delvis nytt fenomen, sommarvikarier anställdes under 
alla sommarmånaderna och inte bara i början vilket medförde att dessa inte fick introdukt
ionsutbildning. 

Verksamheten har för 2018 sedan tidigare planerat in minst en introduktionsutbildning vår 
och höst för de nyanställda medarbetare som kommer utanför sommarperioden. Verksam
heten har också planerat in introduktionsutbildningar fortlöpande under sommaren för att 
fånga in alla sommarvikarier. Innehållet i introduktionsutbildningen finns i bilaga 5. 

6. Kunskaper om arbetsmiljöförhållanden som kan innebära risker för våld 
eller hot om våld 

Hot och våld blir allt mer förekommande i verksamheten. Förekomsten beror på olika anled
ningar och kräver därmed olika förhållningssätt. Verksamheten kommer att ta extern hjälp i 
detta utbildningsmoment, bilaga 6. Ingen utbildning har sedan inspektionsmeddelandet 
genomfört men väl planerats. Det finns medarbetare i verksamheten som tidigare haft en 
fördjupad utbildning i detta men inte har fortbildat sig på många år. Sannolikt är det dock en 
framgångsfaktor att det finns medarbetare med fördjupad kunskap, nära den verksamhet som 
kan komma i fråga att hantera hot och våld. Verksamheten kommer därför att utse ytterligare 
medarbetare som får en fördjupad kunskap för att kompetensen snabbt ska finnas på plats för 
handledning, utbildning och stöd när medarbetarna identifierar risk för hot och våld. Rutinen 
för hot och våld som finns i kommunen, bilaga 7, ska uppmärksammas på nytt på samtliga 
arbetsplatsträffar inom hela Vård och omsorg. 

7. Våld och hot- larmrutiner Äldreomsorgen 

Det finns sedan tidigare en kommunövergripande rutin, utfärdad av Räddningstjänsten, för att 
kontrollera larmens funktion, bilaga 8, som tillsammans med rutinen för hot och våld, bilaga 7, 
ger en helhet. 

8. Kunskaper om smittrisker - verksamhetsområde Vård och omsorg 

I introduktionsutbildningen ingår utbildning kring basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner 
är en utbildning som varje medarbetare ska genomföra årligen och denna innefattar kunskaper 
om smittorisker. Utbildningen kommer att förtydligas och skärpas under 2018 men samtliga 
verksamheter hade denna utbildning, enligt årshjulet för planering av utbildningar, på 
arbetsplatsträffar under december månad 2017, bilaga 9. 

Den checklista som kontaktmän utgår från vid bedömning av arbetsmiljön innefattar 
kontrollpunkter avseende smittorisker, bilaga 2. 

9. Kemiska arbetsmiljörisker - förteckning, säkerhetsdatablad 

Det ska finnas säkerhetsdatablad för de kemiska preparat som används. Inom verksamhetens 
särskilda boende är detta lättare att tillgodose då det är verksamheten själv som införskaffar 
de medel som finns där, se förteckningar från samtliga boende, bilaga 10-14. Dessa säkerhets
blad finns i närheten av riskkällan vid varje givet tillfälle. Inom hemvården bedrivs till del 
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städning av vård- och omsorgstagarens hem, och då med vård- och omsorgstagarens produk
ter. I den situationen är det svårare att garantera att det finns erforderlig information vid varje 
givet tillfälle. Vård och omsorg har därför infört ett krav på vård- och omsorgstagare som har 
städning som beviljat bistånd att de ska tillhandahålla de produkter vi anvisar för städning, 
bilaga 15, med tillhörande säkerhets blad. På så sätt kan de kemiska arbetsmiljöriskerna i 
det hänseende förutses. Alla hemvårds bilar ska dessutom utrustas med ögonskölj. 

10. Tillbudsrapportering - kunskaper 

Tillbudsrapportering är en viktig fråga och är en stående punkt på arbetsplatsträffarna vilket 
innebär att utbildning i vikten av att rapportera tillbud sker en gång per månad och har skett 
så sedan inspektionsmeddelandet liksom innan dess. Verksamheten kommer under våren att 
ytterligare informera kring fördelarna med att rapportera tillbud men detta är ett långsiktigt 
arbete då det handlar om att vända en kultur. I detta gör fackliga organisationer och arbets
givare gemensam sak för att nå framgång. 

Avslutningsvis vill vi gärna framhålla att vi som arbetsgivare verkar för att våra medarbetare 
inte skadas, eller ens utsätts för risker i tjänsten och tackar för inspel och krav i syfte att 
förbättra arbetsmiljön som kommit i samband med inspektionen. 

Eddie Grankvist 
Ordf. vård- och omsorgsnämnden 

Charlotte Andersson 
Huvudskyddsombud Kommunal 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Vision 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 

Dnr VN 000103/2017 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 4 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 
2016-12-12 en kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde 
för 2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Vård och omsorg, daterad den 6 mars 2018. 

Föredragande SAS Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2017 godkänns. 

Sida 

10av13 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-03-06 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000103/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 4 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2017 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2016-12-12 en kontrollplan för verksam
heten inom sitt ansvarsområde för 2017. 

Aktuellt 
Enligt intern kontroll plan för vård och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa 
2 gånger/år en sammanställning över rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 

Kontrollmoment för redovisa sammanställning av uppföljning: 

1 (2) 

I sambandet med införandet av styrkort har det skapats en tydligare struktur för uppföljning 
av sjukskrivningstalen och övertidsuttaget, statistiken som kan tas fram ger möjligheter för 
mer avancerade analyser. 

När det gäller frånvaro ska alltid medarbetaren ha kontakt med ansvarig chef i syfte att fånga 
upp problem samt arbeta med lösningar. Vård och omsorg har tillsammans med kommunens 
HR och företagshälsovården Feelgood startat ett projekt under hösten 2017 där syftet är att 
sänka sjukskrivningstalen. Projektets fokus är i första hand på personal som har ett högt antal 
korttidsfrånvarotillfällen. Vid längre sjukskrivningar följs kommungemensam rutin och en 
handlingsplan utarbetas för medarbetaren. 

Vård-och omsorgsverksamheten arbetar med att öka grundbemanningen inom alla enheterför 
att minska såväl övertidsuttag som i förlängningen sjukskrivningar. I slutet av 2017 infördes 
fasta scheman och antalet övertidstimmar antas minska. Utbildning av chefer och enhetsassi
stenter planeras för att hitta långsiktiga strategier i syfte att minska övertidsuttag. 

Hemvården har haft svårt att rekrytera utbildad personal avseende både tillsvidareanställ
ningar och timvikarier trots omfattande annonseringar. I vård- och omsorgsboende har det 
gått relativt bra att rekrytera och det finns en stabil vikariegrupp att tillgå. Inom stöd och om
sorg har det varit många sökande till lediga tjänster med bra kompetens. Rekryteringsläget för 
sjuksköterskor är svårt då det finns en brist i hela landet. Övertagande av Åsliden i 
kommunal regi innebar behov av nyrekrytering av två sjuksköterskor. 

Vård- och omsorgsboende 
Finns inte någon vakant tjänst. Sjukskrivningstalen planade ut och gick ner under hösten men 
ökade i slutet av året vilket till stor del berodde på att influensan kom tidigt. 
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Hemvård 
Finns en vakant tjänst med placering i Förslöv och fyra vakanta tjänster i Torekov /V-Karup 
där rekrytering pågår. På hemvårdsområde norr är alla vakanta tjänster tillsatta. 

Stöd och omsorg 
Personalläget ser bra ut i nuläget. Det har funnits vakanta tjänster men detta har löst sig 
genom att ett personligt assistans ärende avslutats i kommunal regi och övertalig personal 
fyllt dessa upp vakanser. Låga sjukskrivningstal inom stöd och omsorg över lag. 

Korttidsenheten/mottagningsteamet 
Inga vakanta tjänster. Dock har rekrytering gjorts på grund av ökad vårdtyngd. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Det har funnits vakanta sjukskötersketjänster under kvartal tre och fyra men rekrytering är nu 
klar och inga vakanser finns. 

Myndighetsenheten/Kommunrehab 
Inga vakanta tjänster på rehab- eller myndighetsenheter. Sjuktalen ökade i slutet av året på 
grund av influensa. 

Konsekvenser av beslut 
Enligt Handlingsplanen som är utarbetad av vård och omsorgs ledningsgrupp efter genomlys
ningen av vård och omsorg för att få en budget i balans har samtliga enhetschefer ålagts ett 
besparingskrav om 10-15 procent på övertidskostnaden per enhet. För medarbetarna leder ett 
minskat övertidsarbete till minskad risk för ohälsa och sjukfrånvaro. 

Enhetscheferna har också i uppdrag att minska sjukfrånvaron inom verksamheten. En minskad 
sjukfrånvaro leder till ökad kontinuitet och kvalitet för vård och omsorgstagaren. 
På arbetsplatsträffar tas det upp och diskuteras den psykosociala arbetsmiljön och vad som 
kan göras i vardagen för välbefinnande. 

Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, SAS 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2017 för vård och omsorg 

Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
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[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 

Dnr VN 000158/2017 - 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: 

Beslutsloggen daterad den 19 mars 2018 godkänns. 

(\ 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-26 

VN § 30 Dnr VN 000159 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Årsrapport 2017 från Patientnämnden Skåne 

b ). Medelpunkten - Ny förbundsordning med tillhörande reglemente 
samt medlemsdirektiv 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av13 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-26 

VN § 31 Dnr VN 000160/2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

a). Delegations beslut från myndighetsenheten 2018-01-01 - 2018-01-31 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

13av13 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


