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Plats och tid: 

Beslutande: 

Förslöv och kommunkontoret i Båstad, måndagen den 21 maj 2018 kl.10.30-16.20. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande, ej § 49 
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plats och tid: 
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Ordförande 
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Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Birgitte Dahlin (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

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

Irene Ebbesson. Ersättare: Sonia Larsson. 
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ANSLAGS BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2018-05-21 

Från och med 2018-05-26 till och med 2018-06-17 

~
ommunk toreti Bå,tad 

~A-7 
Henrik Andersson 

§§ 45-54 
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In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-21 

VN § 45 Dnr VN 000154/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 46 Dnr VN 000155/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 47 Dnr VN 000059/2018 - 700 
Verksamhets berättelse tertial 1 2018 för vård- och omsorgnämnden 

VN § 48 Dnr VN 000157 /2017 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 49 Dnr VN 000063/2017 - 700 
Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun 

VN § 50 Dnr VN 000063/2016 - 700 
Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 1 2018 

VN § 51 Dnr VN 000055/2018 - 700 
Habiliteringsersättning 

VN § 52 Dnr VN 000158/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 53 
Delgivningar 

Dnr VN 000159 /2017 - 900 

VN § 54 DnrVN 000160/2017 - 900 
Delegations beslut 

justerandes si naturer 
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Utdra sbes rkande 
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DnrVN 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. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 

2. Sonia Larsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 25 maj 2018 13.00 på kommunkansliet. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN§46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Dnr VN 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: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Information - Larmet på Åsliden: Lägesrapport. 

Information - Möte med Arbetsmiljöverket den 17 maj. 

Frågor angående Mottagningsteamet. 
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usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN §47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Dnr VN 000059/2018 - 700 

Verksamhetsberättelse tertial 1 2018 för vård- och 
omsorgnämnden 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och 
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verksamhets berättelse för årets första fyra månader. Budget i balans är fortsatt 
i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 2,6 mkr. Detta 
beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-05-14, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonom Marcus Åberg föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelse tertial 1 2018 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000059/2018-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsberättelse tertial 12018 för vård- och omsorgnämnden 

Förslag till beslut: 

1 (1) 

1. Verksamhetsberättelse tertial 1 2018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
2. Verksamhetsberättelsen delges kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets berättelse för årets 
första fyra månader. 

Budget i balans är fortsatt i fokus. Trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 
2,6 mkr. Detta beror till största delen på ej budgeterad verksamhet. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse tertial 1 2018 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN §48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Dnr VN 000157 /2017 - 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Vård och omsorgs avdelningschefer presenterar sig: 
- Pernilla Halte 
- Lena Adolfsson 
- Åsa Teveldal 

b). Vård och omsorgs organisation 

c). Styrkort och kö till särskilt boende 

d). Budget 2019 

e). Sommaren 2018 

f). Systematiskt arbetsmiljöarbete (Jessica Arvidsson) 

g). MAS/SAS informerar 

h). Larmet på Åsliden: Lägesrapport 

i). Möte med Arbetsmiljöverket den 17 maj 
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j) . Frågor angående Mottagningsteamet från Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Svar på frågorna angående Mottagningsteamet från Marianne Mjöberg 
Eriksson (BP) behandlas vid nästa sammanträde. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

• 
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Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har tagit fram ett ramprogram vars syfte är att sammanställa 
de riktlinjer som ska gälla för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun, med 
ändamålsenliga lösningar för ett bra boende med god levnadsstandard och för 
att kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. Ramprogrammet har en 
allmän beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett gruppboende enligt 
LSS. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Eva-Marie Persson och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2018-05-14, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande UlfJiewertz (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ramprogrammet för gruppboende inom LSS i Båstads kommun godkänns. 

2. Ramprogrammet lämnas över till kommunstyrelsen som underlag 
inför nybyggnationen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000063/2017-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Ramprogram för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun 

Förslag till beslut: 

1 (1) 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Ramprogrammet för gruppboende inom 
LSS i Båstads kommun godkänns. 

2. Ramprogrammet lämnas över till Kommunstyrelsen som underlag inför · 
nybyggnationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård och omsorg har tagit fram ett Ramprogram vars syfte är att sammanställa de riktlinjer 
som ska gälla för gruppboende enligt LSS i Båstads kommun, där ändamålsenliga lösningar för 
ett bra boende med god levnadsstandard, och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som 
ställs. 
Ramprogrammet har en allmän beskrivning av verksamheten och funktionen vid ett 
gruppboende enligt LSS. 

Aktuellt 
Båstads kommun har i enlighet med lokalförsörjningsplanen beslutat att starta upp ytterligare 
ett gruppboende inom LSS. Ramprogrammet är tänkt att fungera som ett styrdokument för 
nybyggnationen av boendet. Programmet vill förmedla de erfarenheter som nämnden har med 
syfte att säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnat
ion. Ramprogrammet ska fungera som styrdokument för både ombyggnation som vid 
nybyggnation samt skapa en samsyn mellan kommunens berörda aktörer så att de uppfyller 
verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga miljöer. 

Eva-Marie Persson 
Enhetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ramprogram 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Maj 2018 
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1. Introduktion 

Syfte och bakgrund 
Det här programmet vänder sig till Dig som ska rita, projektera och bygga om eller bygga nytt 
boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service, nedan benämnd LSS, i Båstad. 
Programmet vill förmedla de erfarenheter som Vård- och omsorgsnämnden har med syfte att 
säkerställa att kvalitet och funktionalitet lever upp till de krav som ställs på byggnation av boende 
med särskild service enligt LSS. Vidare ska programmet skapa en samsyn mellan kommunens 
berörda aktörer så att de uppfyller verksamhetens krav på ändamålsenliga säkra och trygga mil
jöer. Programmet ska även ses som en generell plattform för all ny- och ombyggnation av boende 
med särskild service LSS i form av gruppbostäder och servicebostäder inom Båstads kommun. 
Vid nybyggnation bör boendet utformas och vara förlagda till vanliga bostadsområden, lokali
seringen ska inte ha en institutionell prägel. 

Lagar som styr 
Den verksamhet som ska bedrivas och husens utformning styrs av en rad lagar, till exempel 
Lagen om Stöd och Service, Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen, Plan
och bygglagen, Livsmedelslagen med flera. Inblandade aktörer har att förhålla sig till samtliga 
aktuella lagar, även de ej nämnda här. Vuxna personer som omfattas av LSS har vid behov rätt till 
bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Sådana bostäder finns i tre hu
vudformer. Servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad. 

Inom boendet ska den enskilde kunna erbjudas trygghet, omsorg och service samt hälso- och 
sjukvård. En bostad med särskild service enligt LSS består av den egna lägenheten samt del i ge
mensamma utrymmen. Detta tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det finns plats för av
skildhet och umgänge. 

Ett gruppboende enligt LSS är avsett för personer med behov av stöd från personal dygnet runt. 
Boendet ska vara litet och begränsas till högst sex vård och omsorgstagare och ska helst vara i ett 
plan. Det ska finnas ett gemensamt kök med matplats, och gemensamma utrymme med till exem
pel en hobbylokal i boendet. 

En servicebostad är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där det finns närhet till gemen
samma utrymmen såsom kök, matplats, allrum och eventuellt hobbyrum. Servicebostäder kan 
vara förlagda till vanliga bostadshus. 

Målgrupper 
En person som ansöker och får beslut om insatsen Boende med särskild service kan ha en intel
lektuell funktionsnedsättning, autism, förvärvad hjärnskada med betydande begåvningsmässig 
nedsättning, neurologisk-, neuropsykiatrisk-, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning men 
också kombinationer av dessa. 

Placering 
Service- och gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområde. Placering av byggnaden 
ska säkerställa en trygg och säker utemiljö. En god utemiljö ska eftersträvas och prioriteras. För
råd och eventuella andra byggnader ska placeras på fastigheten så att det skapas rumslighet och 
vindskydd. Det får dock inte blockera viktiga siktstråk. Säkert och funktionellt trafiksystem där 
flöden och logistik planeras i samråd med verksamheten för att optimera grönytornas disposition. 
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Hänsyn ska tas till sol- och vindförhållanden och vid behov ska åtgärder för skydd mot buller vid
tas. Utformning och placering av entreer och varumottagning ska vara lätt att hitta. Bostaden ska 
utformas och placeras så att de inte får en institutionell prägel. 

Övergripande målsättning för boendet 
Vård- och omsorgsnämnden eftersträvar en hemlik miljö med människan i centrum i alla boende 
med särskild service enligt LSS. 

Målet med boendet är att vuxna med funktionsnedsättning som inte klarar eget boende ska ha 
möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Personer som är i behov av 
gruppbostad/bostad med särskild service enligt LSS har som regel livslångt behov av stöd service 
och omvårdnad. Vård och omsorgstagarens behov skall vara vägledande i utveckling och förny
else av bostäder. Eftersom fler människor med funktionsnedsättning saknar arbete eller syssel
sättning jämfört med befolkningen i övrigt har bostaden en större betydelse än för andra. Bosta
den behöver ibland även kunna tillgodose upplevelser som andra får genom aktiviteter utanför 
sitt boende. 

Med detta som utgångspunkt skall personer med funktionsnedsättning kunna erbjudas en bostad 
där kvalitetsmålet skall vara att förutsättningar ges till goda levnadsvillkor. Ett varierat utbud av 
olika former av bostäder med särskild service behöver utvecklas utifrån olika målgruppers indi
viduella behov och önskemål. En känsla av värme, trygghet, omsorg och omtänksamhet ska för
medlas. Det ska vara ett modernt boende med människan i centrum. 

Miljöer såväl exteriöra som interiöra ska verka för att stödja så att målen uppfylls. 

2. Allmänt om lokalernas utformning 
Lokalerna ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol/ elrullstol samt anpassas för 
personer med till exempel kognitiva svårigheter, rörelsehinder och syn- och hörselnedsättning. 

Boendet ska utformas och planeras så att det passar in i det ordinära bostads beståndet. Boendet 
ska inte ligga i nära anslutning till andra boendeenheter för personer med funktionsnedsättning 
eller andra fastigheter av institutionell prägel. 

I gruppboendet har respektive lägenhet sin entredörr via gemensamhetsutrymmet. Ytterligare en 
dörr i respektive lägenhet kan användas som entre. 

Planlösningen ska vara överblickbar med logiska och enkla rumssamband. Lättskötta ytor och 
inredning är viktigt. Allmänt gäller att skapa en ombonad miljö genom bland annat färgval och 
material. 

Boendet ska förberedas för att kunna använda moderna IT-lösningar. 

Lägenheterna ska kunna anpassas utifrån självskadebeteende och utåtagerande beteende. 

Konsultation kring anpassning och hjälpmedel ska ske. 
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Färgsättning 
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Färgsättningen ska präglas av ljusa och varma naturfärger och ska inte ha mycket mönster. En 
stresskartläggning av det inre klimatet i huset bör göras. 

Golven 
Golvmaterialet ska uppfylla höga krav på hållbarhet samtidigt som det är ljuddämpande, komfor
tabelt att gå på och mjukt vid fall. Golven ska vara lättstädade och i de flesta fall tåla våta städme
toder. 

I våtutrymmen ska halksäkra golvmaterial användas. I anslutning till entreerna ska golvbelägg
ning fånga upp smuts och hindra att smuts bärs in i lokalen. Golvmaterialet ska ha låga kemiska 
emissioner. Allergiframkallande material får inte förekomma. 

Ett golv där olika färger möts och kontrasterna är stora kan skapa oro och bidra till disharmoni. 
Golven får därför inte ha starka kontraster i kulör och mönster. Blanka golv bör undvikas ef
tersom de kan upplevas som hala och obehagliga att gå på. 

Väggar 
Väggarna ska ha en slät yta och vara utförda av lättskötta och tåliga material. Stöttåliga väg
gar /lister ska finnas på utsatta platser, med tanke på förslitning av rullstolar /rollatorer. Likaså 
ska rundade/fasade hörn på pelare och utstående vägghörn finnas. 

Okrossbart glas i eventuella glasväggar/dörrar ska användas. 
Glasväggar och fönster från golv till tak skall undvikas. Glaspartier ska markeras. 

Dagsljus 
Rum där personer vistas i mer än tillfälligt, ska ha tillgång olika ljuskällor. Det är viktigt att orien
tera hus och fönster så det blir behagligt ljus inomhus och vackert att titta ut. 

Fönster förses med solavskärmning och det ska finnas möjlighet att mörklägga i alla rum. 
Ljus från två håll kan sudda ut skarpa ljusavskiljningar och har en lugnande inverkan vilket även 
kan även ske om ljuset följer solen. Solavskärmning kan skapa kvällskänsla och ge vård och om
sorgstagaren en antydan om att det är dags att påbörja kvällssysslorna. 

Samtliga rum ska ha ett öppningsbart vädringsfönster. 
Alla fönster ska ha låga bröstningar så det är möjligt att titta ut från en säng eller från en rullstol. 

Belysning 
En genomtänkt och varierad belysning understryker rummets olika funktioner och underlättar 
orientering. Belysningen kan användas som metodstöd för att vägleda till en syssla eller en plats i 
rummet. 

Allmänbelysning tillsammans med punktbelysning och dagsljus ger en variationsrik belysning av 
olika karaktär. Trappor ska förses med ledljus och trappräcken belysas för att underlätta för syn
skadade. Belysningen ska vara programmerbar, dimfunktion är önskvärt som vid behov ska 
kunna styras intuitivt. 

lnneklimat 
Temperaturen inomhus ska vara åtminstone 22 grader. Det ska vara möjligt för individuell juste
ring upp och ned. 
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4. Lägenheten/gemensamhetsutrymmen 

Allmänt 
Kännbar (taktil) ringklocka och plats för namnskylt, ska placeras på 0,8-1,0 m höjd nära lägen
hetsdörren, och punktbelysning ska finnas. 

Tillgång till låsbart lägenhetsförråd i anslutning till bostaden. 

Byggnaden ska kännetecknas av god ljudisolering med ljuddämpande material. Mycket isolering i 
byggnationen ger ett tyst hus trots all elektronik. Material som används ska vara av god kvalitet, 
vara slitstarka och vara lätta att rengöra och underhålla. Allergiframkallande material får inte 
förekomma. Färg kan avgränsa istället för vägg. 

Alla utrymmen ska utformas med tanke på den boendes eventuella behov av förflyttning med 
rullstol eller gånghjälpmedel. Långa korridorer och komplicerade kommunikationer ska undvi
kas. 

Trånga utrymmen och återvändsgränd innebär konfliktrisk för vård och omsorgstagaren och ska 
undvikas. Dörrar får inte finnas mitt emot varandra då det kan vara en konfliktkälla vid humör
svängning. Tung inredning ska skruvas fast. Lös elektronik ska inte finnas då det är en riskfaktor 
vid utåtagerande beteende. 

Programmerings bar aktivitetsknapp i varje rum är viktigt för att hantera de metodstöd som an
vänds i boendet. Aktivitetsknappar till exempel: 1=skymning, 2= god natt, 3= god morgon, 4= gå 
på toaletten. Digital skärm ska finnas i lägenheten utrustad med piktogramval. 

Brandskydd enligt gällande föreskrifter. 

Teknikförråd kan vara tillbyggt separat utanför och ska ha egen entre. 

Gemensamhetsrum kan vara lika stora som lägenheterna för att underlätta en eventuell omdis
ponering. Det ska finnas utrymme för medarbetare i form av kontor, personalrum och rum för 
nattvila. 

Förråd till rullstolar och cyklar varav en av cyklarna är en Side by side cykel. 

Den enskilda lägenheten 
Lägenheten ska vara fullvärdig med hall, sovrum och vardagsrum-kök samt hygienutrymme. 

Utrymme ska finnas för att använda och förvara hjälpmedel. Lägenheten bör vara 40-55 kvm. 
Lägenheten ska ha en uteplats med egen altandörr. 

En ledstjärna vid utformningen av den enskilda lägenheten är att den vanliga lägenhetens funkt
ion, i så stor utsträckning som möjligt, ska finnas - om än i mindre skala. Utrymme för att sova, 
äta, förvara sina saker etcetera. Det ska också finnas plats för medicin/värdeskåp med maxtempe
ratur 25 grader (ej placerat i badrum). Det ska vidare finnas två-tre garderober samt städskåp i 
golvnivå. 

En boende med funktionsnedsättning ska själv utan hjälp kunna röra sig i lägenheten och mellan 
samtliga utrymmen inom byggnaden. Utrymme ska finnas så att förflyttning till och från säng och 
toalett kan ske med mobil personlyft. Att förbereda för taklift kan vara möjligt. Nivåskillnader i 
golv får inte förekomma i lägenheten eller mellan andra utrymmen. 
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Minst fem fiberuttag varav två ska vara placerade i tak. Vid samtliga fiberuttag ska även eluttag finnas. 
Viktigt att beakta uttagens placering i lägenheten utifrån att sängar kan vara höj- och sänkbara. 

Flexibilitet för parboende 
Förslag önskvärt. 

Entre/hall 
Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att skapa hemkänsla och be
vara den boendes integritet. 

Funktionskrav 
I hallen ska finnas plats för rullstol, hatthylla, garderober. Säng ska kunna rullas ut från rummet. 

Kök 
Fullvärdigt kök med inbyggda sensorer. Timer som kan individanpassas efter behov. Köket ska 
förberedas för att kunna anpassas till olika höjder. Handtag till kök och garderober ska vara inte
grerade. 

Rum 
Lägenheten ska ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången till 
dagsljus ska vara god och fönster ska ha en låg bröstning. 

Sovplatsen ska ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Sängen ska också kunna 
rullas ut från rummet. Taket förbereds med förstärkningspunkter för att kunna installera travers
skenor. 

Hygienrum 
Hygienrummet ska erbjuda den boende möjligheten att sköta all sin hygien så självständigt som 
möjligt. Hygienutrymmet ska förses med tvättmaskin och torktumlare. Det ska finnas två dörrar 
på toaletten. 

Funktionskrav 
Rummets utformning och storlek ska vara sådan att rullstol, duschstol och motsvarande lätt kan 
användas och manövreras inom hygienutrymmet. Dusch brits ska kunna få plats, eventuellt med 
diagonal placering. 

Tvättmaskin och torktumlare ska placeras på ett hygienmässigt och för omsorgstagaren säkert 
sätt. 

Uteplats 
Uteplats ska kunna ge känsla av avskildhet. 

Gemensamma utrymmen inom boendeenheten 
De som bor i ett boende med särskild service enligt LSS ska kunna leva som andra och det all
männa utrymmet ska vara anpassat så att man kan umgås och göra aktiviteter tillsammans. 
Möjligheter till sysselsättning som till exempel att lyssna på musik, spela spel eller se på film ska 
finnas på boendet. 

De gemensamma utrymmena är den plats där det erbjuds gemenskap och samvaro i kontrast till 
den enskilda lägenhetens avskildhet. Här är det möjligt att äta måltider, umgås och ha gemen
samma aktiviteter. 
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Gemensamhetskök och matplats 
Köket med matplats ska ge ett sammanhang. Känslan av delaktighet ska finnas. Köket ska vara en 
god arbetsplats med genomtänkt logistik för en rationell hantering av vanligt förekommande ar
betsuppgifter. 

Matplatsen ska erbjuda möjlighet till att möblera med större bord eller flera mindre bord, där 
även rullstolar ska få plats. Köket ska ha mycket dagsljus med en miljö som inbjuder till triv
samma måltider. 

Funktionskrav 
Fullvärdigt kök med inbyggda sensorer. Timer som kan individanpassas efter behov. Köket ska 
förberedas för att kunna anpassas till olika höjder. Handtag till kök och garderober ska vara inte
grerade. 

Köket ska erbjuda möjlighet att förvara och tillreda mat samt hantera boendets disk efter gemen
samma måltider. Köket ska kunna avgränsas mot övriga gemensamma utrymmen om behov finns. 
Lösning med till exempel köksö ger avgränsning men skapar ändå närvaro i köket. 

Gemensamt allrum 
Rummet ska ge hemkänsla. Genom sin placering, sin storlek och utformning ska det inbjuda till 
gemenskap för de boende. 

Funktionskrav 
I allrummet ska det finnas utrymme för soffa, bord och fåtöljer, TV med mera. Även rullstolar ska 
få plats. 

Korridor 
Korridorer ska erbjuda säker förflyttning med och utan hjälpmedel. Korridorer ska minimeras till 
gagn för boendeytan. Trånga utrymmen och återvändsgränd innebär konfliktrisk för vård och 
omsorgstagaren och ska undvikas. 
Fönstervägg i korridor ger en positiv känsla vid dagsljus. Vid användande av glas ska det vara 
okrossbart. 

Funktionskrav 
Korridor ska medge förflyttning in och ut ur lägenheten. De boende ska tryggt kunna förflytta sig i 
korridoren. Två standardrullstolar ska kunna mötas. 

Uteplats alternativt balkong 
Uteplats/balkong ska kunna solavskärmas. 

Funktionskrav 
Ska vara tillräckligt stor så att rullstol kan rullas ut på balkongen/uteplatsen. 

5. Ekonomiutrymmen 
Ekonomiutrymmen omfattar här utrymmen för mathantering, tvätt, förråd, städ och 
sophantering, både inom och utom boendeenheten. 

Inom boendet 
Tvättutrymme 
På boendet ska hyresgästernas egen tvätt så långt det är möjligt hanteras inom den enskilda 
lägenheten. I detta tvättutrymme ska en större tvättmaskin finnas för det som inte får plats i 
tvättmaskinen i lägenheterna. Den ska också fungera som extra maskin när någon av lägenhets
maskinerna repareras. 
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Funktionskrav 
Tvättmaskinen ska klara tvätt och torkning av bäddmadrass, täcken med mera. 

Städutrymme 
Förvaring av städutrustning för allmänna utrymmen ska finnas i utrymmet avsett för personal. 

Funktionskrav 
Det ska finnas plats för normalt förekommande städutrustning. 

Förråd 
Behovet av närförråd inom boendeenheten ska tillgodoses. Förråden förses med hyllor. 6-8 kvm. 
Utslagsvask ska finnas. 

Sophantering 
Den miljöpolicy som finns i Båstads kommun ska följas. Sophanteringen ska placeras för såväl 
källsortering som arbetsvänlig hantering för personal. Det blir ofta mycket sopor på ett boende 
med särskild service enligt LSS, varför samband och avstånd måste studeras noga. 

Funktionskrav 
Transporter med sopor ska minimeras för personal på boendet. Utrymme och utrustning för käll
sortering ska säkras inom boendet. 

Utanför boendet 
Centralt soprum 
Avståndet från huset till utvändigt soprum minimeras. 
Möjlighet till kompostering av matavfall och växter ska studeras. 

Riskavfall 
Utrymme ska finnas i soprum, behöver inte vara skiljt från annat avfall. 

Centralt förråd 
Förråd för trädgårdsmöbler, redskap och dylikt ska finnas men behöver inte vara uppvärmt. 
Lämplig storlek ca 15 kvm. Förrådet förses med hyllor. Dörröppningen ska vara minst 180 cm. 

6. Personalutrymmen 
Personalutrymmet ska medge rastutrymme samt utrymme för säng i samband med bland annat 
nattvila. 

Utanför boendeenheten 
Fastighetsskötsel och vaktmästeri 
Utrymmen för fastighetsskötselns behov diskuteras med fastighetsägaren. 

7. Teknik 
Nedan ges endast en översikt över den teknik som behöver byggas in i ett modernt boende med 
särskild service. Inför projekteringen behöver ingående delar tydliggöras. 

Mobiltäckning 
Då nya byggnader ofta byggs med moderna värmebesparande material som till exempel treglas
fönster blir mobiltäckningen sämre inomhus och då behövs det sättas upp en mobilförstärkare för 
att förbättra täckningen. Kabeldragning för detta ska göras/förberedas när fastigheten byggs. 
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Brand 
Alla boende med särskild service inom Båstads kommun ska ha en god brandsäkerhet, vid såväl 
ny- som ombyggnation. Byggnaden ska till exempel förses med komplett överspänningsskydd. 
Byggandet av boende med särskild service ska följa Boverkets byggregler för vårdboende och en 
brandkonsult ska upprätta en brandskyddsdokumentation i samband med bygglovet. 

El - reservkraft 
Avsaknad av elektricitet under längre tid innebär svårigheter och risker för verksamheten. Kom
munens boende med särskild service ska därför förses med uttag för reservkraftanläggning så att 
en snabb och säker tillkoppling kan ske. 

TV 
Fiber ska dras fram till varje lägenhet så att varje boende själv kan välja vilken internetförbin
delse och tv-programpaket som önskas direkt från öppet fibernät. Övriga platser som ska ha TV 
ska via datanätet kunna ta emot kanalutbudet. 

Uttag för fiber i gemensamhetsutrymme ska placeras i samråd med beställaren. 

Hörslingor 
Gemensamhetsrum inom boendet ska förses med hörslinga för främst tv. 

Passagesystem 
Ska finnas på ytterdörrar och förråd. 
De boende ska kunna öppna sin lägenhetsdörr med en av kommunen godkänd trådlös teknik 
samt nyckel. 

Medicinskåp i samtliga lägenheter ska kunna öppnas med kommunens standardkort och nyckel. 

Larm 
Det särskilda boendet ska förses med en teknisk infrastruktur för olika typer av larm och senso
rer såsom dörrcensorer, rörelsesensorer och kommunikationslarm. Vård- och omsorgsförvalt
ningen köper och installerar larmet vid behov. 

Nätverk 
Ritningar över byggnaden med beskrivning av väggarnas material lämnas över till IT-avdelningen 
för beräknande var accesspunkter för WLAN ska finnas och därmed var datauttagen ska placeras 
för att personal ska ha en bra täckning på det trådlösa nätet men även för ett trådlöst fritt gästnät 
som erbjuds till besökande. Anslutning till Båstads öppna stadsnät ska ske. 

Generellt 
Den tekniska utvecklingen går snabbt varför nya teknikmöjligheter ska studeras inför varje pro
jektering. Noggrann genomgång med beställaren ska alltid ske i samband med slutprojektering. 

8.Boendets yttre närmiljö 
Miljön runt boendet är viktig. Anläggningen ska vara lätt att nå för boende, besökare och trans
porter. Utemiljön ska utformas så att hänsyn tas till de boendes säkerhet och integritet. 
Utemiljön ska vara tillgänglig för alla och den ska erbjuda både sol och skugga. Även den som 
sitter i rullstol ska ha möjlighet att vistas ute. Speciell omtanke bör ägnas åt de som saknar orien
teringsförmåga, där trygga inhägnader ökar säkerheten och ger möjlighet till större frihet. 

Varje lägenhet ska ha egen terrass och möjlighet att komma ut till den direkt från lägenheten. Det 
ska vara lätt att orientera sig och personalen ska ha en bra överblick över tomten. Plats på tom-
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ten ska finnas för mötesplats, aktivitet och vila. Plats ska finnas att odla lite blommor eller grön
saker. 

Entren 
Den gemensamma entren ska vara tydlig och ge ett välkomnande intryck. 
Entren ska vara dimensionerad för färdtjänst, sjuktransporter, taxi med mera. 
Lås vid entredörr ska kunna tidsstyras. 

Trädgården/tomten 
Det ska vara en god belysning som säkerställer utevistelse under mörka höst- och vinterkvällar. 
Belysningen får inte blända. 

Parkering 
Handikapparkering ska finnas i direkt anslutning till boendet. Besöks- och personalparkering ska 
tillgodoses i närområdet. 

Cykelställ 
Det ska finnas cykelställ med plats för minst 10 cyklar. Platsen för cyklar ska vara upplyst och 
trygg. 
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KOMMUN 
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VN § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Dnr VN 000063/2016 - 700 
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Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 12018 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 
Socialtjänstlagen, SoL: Totalt 4 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: Totalt 0 beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2018-05-07. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-01-01- 2018-03-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-07 
Handläggare: Magnus Ohlsson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 12018 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-01-01- 2018-03-31 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 
Totalt 4 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

Beslutet ska expedieras till : 
IVO 
Kommunrevisionen 

170817\c:\users\henand2\appdata\local\temp\dokumentarkiv\96033\översikt gä llande ej verkställda beslut - kvartal 12018 - tjänsteskrivelse.docx\ha 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 51 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-21 

Dnr VN 000055/2018 - 700 

Habiliteringsersättning 

Sida 

9av12 

Beskrivning av ärendet Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i 
samhällsbygget. Habiliteringsersättning finns i Båstads kommun för att 
uppmuntra deltagande i den dagliga verksamheten. För 2018 ges 
stimulansmedel från staten i syfte att införa eller höga dagpenningen. 
Båstads kommun avser att höja ersättningen för hel dags arbete till 60 kr 
medan ersättningen för halv dags arbete är oförändrad. Detta ger för 2019 
en ökad kostnad om cirka 60 tkr som tas inom befintlig ram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-05-14. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer för 2018 habiliteringsersättningen 
till 60 kr för heldag och 30 kr för halvdag. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att rekvirera stimulansmedel får Socialstyrelsen 
avseende Habiliteringsersättning. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-05-14 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000055/2018-700 

Habiliteringsersättning 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer för 2018 habiliteringsersättningen till 60 kr 
för heldag och 30 kr för halvdag. 
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2. Förvaltningen får i uppdrag att rekvirera stimulansmedel får Socialstyrelsen avseende 
Habiliteringsersättning. 

Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget. 
Habiliteringsersättning finns i Båstads kommun för att uppmuntra deltagande i den dagliga 
verksamheten. För 2018 ges stimulansmedel från staten i syfte att införa eller höga dagpen
ningen. Båstads kommun avser att höja ersättningen för hel dags arbete till 60 kr medan 
ersättningen för halv dags arbete är oförändrad. Detta ger för 2019 en ökad kostnad om cirka 
60 tkr som tas inom befintlig ram. 

Bakgrund 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget. Daglig 
verksamhet erbjuds personer .med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som 
inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättning finns för att uppmuntra deltagande i den 
dagliga verksamheten. 

Båstads kommun har sedan tidigare habiliteringsersättning motsvarande 30 kr för halv dag 
och 40 kr för hel dag. 

Aktuellt 
För 2018 delas stimulansbidrag ut till kommunerna i syfte införa eller höja habiliterings
ersättning i form av dagpenning. Stimulansmedel finns endast för 2018. Förvaltningen har 
utrett effekten av en höjning då det inte är ändamålsenligt med en höjning under enbart 208 
då stimulansmedel finns att rekvirera. 

Båstads kommun har sedan tidigare habiliteringsersättning på nivån 40 kr för hel dags arbete 
och 30 kr för halv dags arbete. Knappt 30 personer erhåller ersättning. Förvaltningen föreslår 
att ersättningen för hel dag höjs till 60 kr per dag. För 2018 rekvireras dessa medel från Social
styrelsen medan kostnaden för 2019 och framåt hanteras inom kommunen. 

Deltagandet i verksamheten under år 2017 var: 2978 heldagar och 478 halvdagar. 
Ersättningsnivån är 40 kronor /heldag och 30 kronor /halvdag 
2978 dagar x 40 kronor = 119 120 kronor/år 
478 dagar x 30 kronor = 14 340 kronor/år 

Summa: 133 460 kronor/år 
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För 2018 förslås då att habiliteringsersättningen för heldag höjs med 20 kronor till 
60 kronor/dag och betalas ut retroaktivt från den 1jan2018 samt att ersättningen för 
halvdag kvarstår som tidigare med 30 kronor/dag. Det skulle innebära en merkostnad 
om knappt 60 tkr för kommunen från och med 2019 med 2017 års nivå på aktivitet. 
2978 dagar x 60 kronor = 178 680 kronor/år 

478 dagar x 30 kronor = 14 340 kronor/år 
Summa: 193 020 kronor/år 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Daglig verksamhet främjar delaktighet i samhället och är en viktig del i samhällsbygget. 

Verksamhet 
Verksamheten fortsätter oförändrat. 

Ekonomi 
För 2018 sker ingen ekonomisk påverkan. För 2019 ökar kostnaden för kommunen med 60 tkr 
givet 2017 års volym. Dessa medel tas inom ramen för vård och omsorg för 2019. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2018-05-21 

DnrVN 000158/2017 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

10av12 

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 11 maj 2018 godkänns. 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-21 

VN § 53 Dnr VN 000159 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-04-24 

b). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll för 2018-04-26 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

11av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-21 

VN § 54 DnrVN 000160/2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-03-01 - 2018-03-31 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av12 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


