
BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-20 

Sida 

1 avlO 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 20 augusti 2018 kl.13.00-17.00. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
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) 

Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare. 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, utredare/SAS. 

Irene Ebbesson. Ersättare: UlfJiewertz. 

ie Gr nkvist 

~~ <d U-e. .J''.P /}-V?_ 

Irene Ebbesson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2018-08-20 

Från och med 2018-08-24 till och med 2018-09-15 

~~----
Henrik Andersson 

§§ 64-71 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-20 

In nehå I lsförteckn i ng 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-20 

VN § 64 Dnr VN 000154/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 65 Dnr VN 000155/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 66 Dnr VN 000157 /2017 - 900 
Informationsärenden 

VN § 67 Dnr VN 000137 /2017 - 700 
Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 2 

VN § 68 DnrVN 000063/2016 - 700 
Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 

VN § 69 DnrVN 000158/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 70 
Delgivningar 

Dnr VN 000159/2017 - 900 

VN § 71 Dnr VN 000160/2017 - 900 
Delegations beslut 

justerandes signaturer I 

~ !Af- 46 

Sida 

2av10 

Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-20 

Dnr VN 000154/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av10 

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. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 17.00 
på kommunkansliet. 

justerandes signaturer I Utdragsbestvrkande 

lf il-~ 
J 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-20 

Dnr VN 000155/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av10 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Information: Tf. kommundirektör Erik Lidberg presenterar sig. 

Information: Almgården i Grevie, inhägnad/staket mm. 

Information: Aktuell beläggning på korttiden. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~l,-~ 
) 



Uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-20 

Dnr VN 000157 /2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Styrkortet och kö till särskilt boende 

b). MAS/SAS informerar (Jenny Bengtsson och Ingrid Pettersson): 
- Lex Sarah 
- Lex Maria 
- Nattfasta 
- Avvikelser, läkemedel/fall 

c). Föreläggande från Arbetsmiljöverket 

d). Lokalförsörjningsfråga 

e). Vattenpåverkan - Summering 

f). Värmepåverkan - Summering 

Sida 

5 av10 

g) . Lägerverksamhet inom Stöd och omsorg, sommaren 2018 (Johannes Häll) 

h). Statliga stimulansmedel - Välfärdsteknik 

i). Akademi Båstads undersköterskeutbildning 

j). Ekonomiska data/redovisningsintervaller - Diskussion 

k). Tf. kommundirektör Erik Lidberg presenterar sig 

I). Almgården i Grevie, inhägnad/staket mm 

m). Aktuell beläggning på korttiden 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-20 

Dnr VN 000137 /2017 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 2 

Sida 

6av10 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 
2017-11-27 en intern kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde 
för 2018, se bilaga. För andra kvartalet redovisas rekryteringsläge/vakanser / 
sjukskrivningstal. Det kan konstateras att situationen förbättrats för dessa 
områden men ännu finns det förbättringar att göra. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från verksamhetsområdeschef Emma Pihl med tillhörande 
bilagor. 

Föredragande Utredare/SAS Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 2 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-11 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000137 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 2 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 2 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2017-11-2 7 en intern kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2018, se bilaga. För kvartal 2 redovisas rekryte
ringsläge/vakanser /sjukskrivningstal. Det kan konstateras att situationen förbättrats för dessa 
områden men ännu finns det förbättringar att göra. 

Aktuellt 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan för kvartal 2 2018 enligt den 
beslutade kontrollplanen inom vård och omsorgs ansvarsområde, se bilaga. För kvartal 2 redo
visas rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal. Det kan konstateras att situationen för
bättrats för dessa områden men ännu finns det förbättringar att göra i form av framför allt 
minskad sjukskrivning. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, Verksamhetsområdeschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan återrapportering 2018 
Redovisning för intern kontrollplan kvartal 2 2018 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Intern kontrollplan återrapportering 2018 

Vård- och omsorgsnämnd 

1 

~ .,. 
'::l 

~ 
"' ... a 

Vård- och omsorg 

Rutin för debitering av vård och 
omsorgsavgifter 

2 I Granskning av journaler 

Granskning av 
3 lkommunövergripande 

bas!äkemedelsförråd 

Återrapporteringsdatum 2018 
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2 ggr/år/ 
Kontroll mot utförd !Avgifts- I Mars/Sep I 20% av alla fakturor 
insats handlaggare tember 

:ä ~ 't< ~ ~ ~o 
!»' .,, 0' ~ 
~'::l '2>.o "" ;;::: 

JA 

Att journalföring 
följer lagstadgade 
krav 

Stab 
2 ggr /år/ 110% av Lss journaler 
Mars/Sep Var 20:e Sol journal I JA 

Förvaring, 
temperatur, 
inventering av 
läkemedelsförråd 

Mas 

tember Var 20:e Hsl journal 

Genomgång av 
2 ggr /år/ I basläkemedels-förråden, 
Mars/Sep där temeratur och I JA 
tember inventering utifrån avtal 

kontrolleras. 

4 
. .. I Att betalda fakturor 

Granskning av leverantorsfakturor är korrekta I Stab 1 gg/år 

Kontroll av tio 
leverantörs fakturor hos 
respektive 
beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

5 

6 

7 

8 

Systematiskt arbetsmiljöarbete -
SAM 

Sammanställning över 
lrekryteringsläge/ vakanser/ 
sjukskrivningstal 

Redovisning av avvikelser/ 
!synpunkter/ klagomål samt 
vidtagna åtgärder 

I Upprättande av 
inventarieförteckning 

Redovisa 
sammanställning av I Stab 
årlig uppföljning 

I Redovisa 
sammanställning av Stab 
uppföljning 

I 
Stab 

I Redovisa .. . Samtliga EC 
sammanstallnmg av S b 
århg uppföljning ta 

1 gg/år 

2 ggr/år 

1 gg/år 

1 gg/år 

Enligt rutin JA 

Sammanställning av 
inkomna A 
avvikelser/synpunkter/ Il 
klagomål 

I Sammanställning IJA 

Aktuellt 
resultat 

~ 

~ .... 

Symbo lförtecki1ing aKtilellt resultat 

'Grön - ing-..t avvll<elscr 

Röd - avvikelser - risk fö religger 

Återrapportering 

~ e; 
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X 
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Kommentar 
eventuella 
avvikelser I 
åtgärder 

Se tjänsteskrivelse 

Se tjänsteskrivelse 

Se tjänsteskrivelse 

Se tjänsteskrivelse 

Avser föregående kalenderår. 
Se tjänsteskrivelse 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

2018-08-02 
Ingrid Pettersson 

Redovisning av internkontrollplan för kvartal 2 2018 

1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 

2. Granskning av journaler 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 

3. Granskning av kommunövergripande basläkemedelsförråd 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 

4. Granskning av leverantörsfakturor 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Redovisas efter kvartal 3 

6. Sammanställning över rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal 
Rekryteringsläge: 

1 (2) 

Rekrytering av medarbetare är en utmaning i alla verksamheter och hela den offentliga 
sektorn. Vård och omsorg har arbetat med att stärka sin profil som en attraktiv arbetsgi
vare och upplevelsen är att det inte är riktigt lika svårt som tidigare. 

Vakanser: 
Vård och omsorg har sedan ett år tillbaka arbetat med att öka grundbemanningen inom 
samtliga enheter för att öka kvaliteten, minska övertidsuttag och i förlängningen minska 
arbetsrelaterad stress och sjukskrivningar. Vakanser är en utmaning att mäta över tid 
men nedan skattas situationen under första halvåret. 
Vård och omsorgs boende - cirka sex vakanta tjänster under första halvåret 2018 där fler
talet är tillsatta. 
Hemvård - cirka sex vakanta tjänster under första halvåret 2018 där flertalet är tillsatta. 
Stöd och omsorg - inga vakanser till fasta tjänster under första halvåret 2018. 
Korttidsvård och Mottagningsteam - cirka fyra vakanta tjänster under första halvåret 
2018 där flertalet är tillsatta. 
Hälso- och sjukvård - inga vakanta tjänster. 
Myndighet - inga vakanta tjänster. 

Sjukskrivningstal: 
Sjukskrivningarna har legat högt årets tre första månader för att sedan falla tillbaka nå
got och för kvartal 2 ligga under förra årets genomsnitt. Den höga nivån i början av året 
beror på en svår situation avseende säsongsinfluensa och vinterkräksjuka som påver
kade även medarbetarna stort. 



2 (2) 

7. Redovisning av avvikelser /synpunkter /klagomål samt vidtagna åtgärder 
Redovisas efter kvartal 1 och avser föregående år 

8. Upprättande av inventarieförteckning 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-20 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 
Socialtjänstlagen, SoL. 
Totalt 5 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 
3 av de personer vars beslut har inrapporterats har inom 3 månader efter 
gynnande beslut, fått erbjudande och tackat nej till erbjudet boende. 

Sida 

7 avlO 

2 personer hade vid juni månads utgång inte fått erbjudande om plats, varav 
1 persons hälsa avsevärt har förbättrats sedan beslutet fattades, vilket 
framledes kan påverka den enskildes beslut att tacka ja till erbjudet boende. 
Finns möjlighet att återta ansökan. 
Antal ej verkställda beslut enligt: 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Totalt 0 beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2018-08-13. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-04-01- 2018-06-30 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

V J? / 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-13. 
Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapporter till IVO - Ej verkställda beslut 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-04-01 - 2018-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 
Totalt 5 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 

1 (1) 

3 av de personer vars beslut har inrapporterats har inom 3 månader efter gynnande beslut, fått 
erbjudande och tackat nej till erbjudet boende. 

2 personer hade vid juni månads utgång inte fått erbjudande om plats, varav 1 persons hälsa 
avsevärt har förbättrats sedan beslutet fattades, vilket framledes kan påverka den enskildes 
beslut att tacka ja till erbjudet boende. Finns möjlighet att återta ansökan. 

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

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

180813\ c:\ users\henand 2\appdata \ local\ m icrosoft\ Windows\ temporary internet files\ content.ieS\ dljuOooj\ tjäns teskrivelse hls.d c\ha 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-20 

Dnr VN 000158/2017 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

8av10 

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 31 juli 2018 godkänns. 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

v J( j1 
-



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-20 

VN § 70 Dnr VN 000159 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-05-15. 

b). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-06-14. 

c). Verksamhetsberättelse från Fontänhuset 2017. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

9 av10 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-20 

VN § 71 Dnr VN 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). Delegations beslut från myndighetsenheten 2018-05-01- 2018-06-30. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

10av10 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrka nde 

(; ~l ;/1 
I 


