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Datum: 2018-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 
2. Birgitte Dahlin utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum fredagen den 23 november 2018 kl. 13.00 på kommunkansliet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar efter nämndens 
sammanträde. Justeringsperson väljs i turordning baserat på sammanträdeslistan. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2018-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000155/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 
 
Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000156/2017 – 905 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en ekonomisk 
redogörelse vid varje sammanträde.   
 
Aktuellt 
Månadsrapporten presenteras för nämnden av ansvarig ekonom. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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Datum: 2018-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000157/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Presentation av nya enhetschefer 
 
b). Styrkortet och kö till särskilt boende 
 
c). Förstärkning inom Stöd och omsorg  
 
d). Interaktionsstimulerande digital spelenhet för kognitivt sviktande och 
      intellektuellt funktionsnedsatta  
 
e). MAS och SAS informerar: 
- Lex Maria 
- Lex Sarah 
 
    
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2018-11-06 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000137/2017-700 

 
 

Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 3 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 3 2018 godkänns.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2017-11-27 en kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2018, se bilaga. 
 
Aktuellt 
Redovisning av kontrollmomenten från intern kontrollplan för kvartal 3 2018 (se bilaga)  
enligt den beslutade kontroll planen inom vård och omsorgs ansvarsområde. 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan, kvartal 3 2018 
Redovisning av Intern kontrollplan 
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Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2018 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2018 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreligger
Vård- och omsorgsnämnd

Återrapportering

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Vård‐	och	omsorg

1 Rutin	för	debitering	av	vård	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats

Avgifts‐	
handläggare

2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

20%	av	alla	fakturor JA X X Se	tjänsteskrivelse

2 Granskning	av	journaler
Att	journalföring	
följer	lagstadgade	
krav

Stab
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

10%	av	Lss	journaler
Var	20:e	Sol	journal
Var	20:e	Hsl	Journal

JA X X Se	tjänsteskrivelse

3
Granskning	av	
kommunövergripande	
basläkemedelsförråd

Förvaring,	
temperatur,	
inventering	av	
läkemedelsförråd

Mas
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

Genomgång	av	
basläkemedels‐förråden,	
där	temeratur	och	
inventering	utifrån	avtal	
kontrolleras.

JA X X Se	tjänsteskrivelse

4 Granskning	av	leverantörsfakturor Att	betalda	fakturor	
är	korrekta Stab 1	gg/år

Kontroll	av	tio	
leverantörsfakturor	hos	
respektive	
beslutsattestant	inom	
verksamhetsområdet

X X Se	tjänsteskrivelse

5 Systematiskt	arbetsmiljöarbete	‐	
SAM

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år Enligt	rutin JA X Se	tjänsteskrivelse

6
Sammanställning	över	
rekryteringsläge/	vakanser/	
sjukskrivningstal

Redovisa	
sammanställning	av	
uppföljning

Stab 2	ggr/år X X

7
Redovisning	av	avvikelser/	
synpunkter/	klagomål	samt	
vidtagna	åtgärder

Stab 1	gg/år

Sammanställning	av	
inkomna	
avvikelser/synpunkter/k
lagomål

JA X

8 Uppförande	av	
inventarieförteckning

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Samtliga	EC	
Stab 1	gg/år Sammanställning	 JA X Se	tjänsteskrivelse
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2018-10-23 
 

 
Redovisning av internkontrollplan för kvartal 3 2018 
 
 
1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 
Debitering av vård och omsorgsavgifter kontrolleras genom att slumpmässigt välja ut och kon-
trollera 20 % av alla fakturor. Kontrollen som utförts för kvartal tre visar på två avvikelser där 
debitering inte skett. Avvikelserna avser hjälpmedelsabonnemang/insats hjälpmedel. Denne typ 
av avvikelser sågs även vid kontrollen av kvartal 2. Insatser gjordes då för att komma tillrätta 
med avvikelsen men dessa insatser kommer att ytterligare intensifieras. 
 
2. Granskning av journaler 
Granskningen visar att baspersonal ibland skriver journalanteckningar i fel lagrum. Mas och Sas 
har tidigare observerat detta och har tagit fram en lättförståelig dokumentationshandbok för Hsl 
och SoL. Denna implementeras i verksamheten. 
 
3. Granskning av kommunövergripande basläkemedelsförråd 
Genomgång av basläkemedelsförrådet på Skogsliden är utfört och visar på god ordning och god 
följsamhet till rutin och riktlinje. 
 
4. Granskning av leverantörsfakturor 
Kommunen har anlitat ett företag för att kontrollera att alla leverantörer är trovärdiga. Enhets-
assistenterna granskar fakturorna och konterar på rätt konto och enhetschefen gör en egen 
granskning innan fakturan attesteras. Om chef inte har varit inne i fakturamodulen på en vecka 
så går fakturorna vidare till dennes chef.    
 
5. Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Detta har ännu inte utförts i kommunen. Redovisas efter kvartal 4 2018. 
 
6. Sammanställning över rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal 
Redovisas efter kvartal 2 och 4. 
 
7. Redovisning av avvikelser/synpunkter/klagomål samt vidtagna åtgärder 
Redovisas för 2018 efter kvartal 1, 2019.  
 

 
8. Uppförande av inventarieförteckning 
Detta har ännu inte utförts i kommunen. Redovisas efter kvartal 4 2018. 
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Datum: 2018-10-16 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000117/2018-700 

 

Svar på väckt ärende - Mat för de äldre 
 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen. 
2. Ärendet lämnas över till Teknik och service för eventuell beredning samt bedömning 

av resursåtgång. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har väckt ett ärende kring måltidsservering på särskilda 
boenden för äldre. Detta är, av integritetsskäl, inte möjligt på samtliga boende. Frågan ligger 
ansvarsmässigt inom Teknik och service varför frågan bör hänskjutas dit för eventuell bered-
ning. 
 

Bakgrund 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP) har på nämnden 2018-09-24 väckt ett nytt ärende  
- Mat för de äldre: 
”Enligt Nämndsplan 2019 för Vård och omsorg ska man sträva efter att de äldre förblir fortsatt 
friska. Hur ska vård- och omsorgsnämnden rent konkret arbeta för att förverkliga ovanstående 
mål? Vilka möjligheter finns för pensionärer i Båstads kommun att äta på kommunens vård- 
och omsorgsboenden? Alla har inte råd med restaurangmåltider och i många kommuner ges 
pensionärer möjlighet att äta på kommunernas äldreboende mot en avgift”. 
 

Aktuellt 
Vård och omsorg har inga egna restauranger ute i kommunens vård- och omsorgsboenden 
utan all måltidsservice köps från Teknik och service. 
 
Huruvida det finns möjlighet att servera mat till utomstående beror till stor del på boendets 
utformning. Många boende har endast utrymme anpassat för matsal inom respektive avdel-
nings väggar. Hänsyn ska i dessa fall tas till integriteten för de boende på ett vård- och om-
sorgsboende då det är deras hem.  
 
I andra särskilda boende finns det rent utrymmesmässig möjlighet men då måltidsservice inte 
finns inom ramen för Vård och omsorgs verksamhet är detta en fråga för Teknik och service  
att bereda och besvara, avseende till exempel bemanning sju dagar i veckan och utredning 
kring betalningsmöjligheter. 
  
 
Ingrid Pettersson    Emma Pihl 
Sas    Vård- och omsorgschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Marianne Eriksson Mjöberg, Bjärepartiet 
Jan Bernhardsson, Verksamhetsområdeschef Teknik och service 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-09-24 1 av 2

 

 

VN § 81  Dnr VN 000117/2018 - 700 

Väckt ärende - Mat för de äldre 
 
Beskrivning av ärendet Marianne Mjöberg Eriksson (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet. 

Enligt Nämndsplan 2019 för Vård och omsorg ska man sträva efter att de äldre 
förblir fortsatt friska. Man ska också arbeta för att motverka ensamhet och 
social isolering. Maten är viktig för de äldre, både för näring och för njutning. 
Många äldre äter för lite. Detta kan leda till blodbrist, viktnedgång och 
försämrad hälsa, yrsel, risk för fallskador och ökat vårdbehov. Ensamboende 
äldre klagar över att det är tråkigt att äta ensam. Alla har inte råd med 
restaurangmåltider. I många kommuner får pensionärer äta på kommunens 
äldreboenden mot en avgift. I Örkelljunga finns två äldreboenden och det ena 
har en öppen restaurang. I Ängelholm kan pensionärer äta på Willans 
äldreboende. I Laholm är sju av kommunens åtta särskilda boenden 
öppna för pensionärer. 
 
Vilka möjligheter finns för pensionärer att äta på: 
a). Åsliden 
b). Skogsliden 
c). Vårliden 
d). Almgården 
e) Bjärehemmet (3-4:an) 
f). Ängagården 
e). Haga Park  
 
Hur ska vård- och omsorgsnämnden rent konkret arbeta för att förverkliga 
ovanstående mål?      

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
      _____ 
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Datum: 2018-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000158/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 12 november 2018 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till nämnden 
och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 

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

 
 

1 (1) 

Datum: 2018-11-12 
Dnr: VN 000158/2017-900 
 

 

  
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2017-11-27, § 124  
Uppföljning av 
vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, äldreomsorg 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i  
uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
äldreomsorg under 2018. 

I samband med att arbetsprocessen för 
biståndshandläggare kartläggs och utvecklas 
under hösten 2018 kommer detta underlag 
att revideras. 

2019 

VN 2017-12-18, § 135 
Lokalförsörjningsplan 
för Vård och omsorg 
2018-2025 

VN 000138/2015 Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokal-
försörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska  
följas upp och revideras vartannat år med start  
år 2020. 

Muntlig återrapportering till nämnden på 
förekommen anledning från och med 2018. 

2020 

VN 2018-09-24, § 81 
Väckt ärende 
- Mat för de äldre 

VN 000117/2018 Väckt ärende från Marianne Mjöberg Eriksson (BP). 
Förvaltningen får i uppdrag att bland annat beskriva 
vilka möjligheter det finns för pensionärer att äta på 
våra vård- och omsorgsboenden. 

Till VN 2018-11-19. November  
2018 
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Datum: 2018-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000159/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-10-11 
 
b). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-10-16 
 
c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-10-23 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-10-11, kl. 10.00-11.45 

Ingrid Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare för Claes 
Stellan Andersson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Taina Virmalainen, sekreterare 

1 (3) 

Eddie Grankvist, ordförande vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 

Frånvarande Claes Wastensson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Ann-Katrin Werner Forsell, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Sven Ivarssson, ersättare 
Sven-Olof Björk, ersättare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Lena Rudolfsson utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, informerar om det som 
är aktuellt inom nämndens verksamhetsområde. 

- Arbetsmiljöverket har inkommit med en rapport om nämndens verksamhet och 
kommunen i övrig. Ett antal punkter måste åtgärdas annars kommer ett vite med 
100 000 kr att föreläggas. Svar på rapporten med åtgärderna ska lämnas in under 
januari 2019. En av punkterna handlar om att chefer har för många medarbetare 
under sig. En annan anmärkning är behov av högre kompetens av hanteringen av 
kemikalier, vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal som lyftteknik. Eddie 
finner det sannolikt att vite inte kommer att utdömmas utifrån de utförda åtgärder
na. 

-Ekonomi. Prognosen visar att nämnden går 3,5-4 miljoner kronor back. /i 
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-Sommaren har haft få inflyttade sommargäster och man har inte behövt bemanna 
med hjälp av utomstående sjuksköterskor. 

-18 anställda har blivit erbjudna att läsa vidare till en undersköterskeutbildning. 
Arbetsgivaren betalar för deras studietid. 

-Flera verksamheter är trångbodda och framför allt gäller det Hemtjänst norr som 
är lokaliserade i Skogslidens källarplan. Förvaltningen har fått uppdrag att titta på 
nya lokaler för arbetsgruppen. 

-Nämndsmålet om att vara bland de 10 bästa kommunerna inom vård och omsorg 
uppfylls inte. Båstads kommun ligger på plats 92 för 2017 och har dalat på listan 
utifrån att andra kommuner har bättre och kommit ikapp. 

-Ny organisation för tjänstebilar planeras. Idag leasas bilar vilket skapat stora kost
nader. Teknik och service ska skapa en avdelning för hanteringen av inköp av bilar 
och att vård och omsorg ska låna bilar genom dem. 

-Boendet för Haga park är tillfälligt stoppad då man hittat fornlämningar. Planerad 
drift den 31/12 2019 riskerar att flyttas fram vilket leder till problem eftersom Bjä
rehemmets platser är uppsagda utifrån planerad flytt till Haga park 

-Behov av utrymme för parkering av permobiler. Med anledning av det nya boendet 
i Förslöv beslutar rådet om att rådet ska hemställa till kommunen att planera in 
utrymme för låsbara platser för permobiler i det nya omsorgsboendet. 

-Diskussion om boendet Norra Vram. Eddie meddelar att nämnden avser att endast 
i undantagsfall ska köpa tillfälliga platser på boendet. Idag måste hemtagning ske 
inom tre dagar mot tidigare 30 dagar. Den nya inriktningen är att ha mer vård i 
hemmet än att plats i ett boende. 

-Diskussion om staten ger extra medel för boendeplatser för ensamma pensionärer. 
Oklart om vad som gäller. 

-Diskussion om möjligheten att använda lokalerna kostnadsfritt i Förslövs skola. 
SPF har skickat in skrivelse till kommunen om detta. Vård- och omsorgsnämnden 
har inte fått igenom sin önskan att kostnadsfritt få använda skolans lokaler under 
tid då det inte finns skolundervisning. 

4. Ansökan från pensionärsföreningarna om bidrag 2018 
Förvaltningen har lagt fram ett förslag till fördelning av bidraget till pensionärsför
eningarna. Förslaget grundar sig på antal medlemmar per förening. 

Christer Nordin lägger fram ett eget förslag som grundar sig på att samtliga före
ningar ska få 1 000 kr som ett grundbelopp samt att kören i Östra Karup får 
2 000 kr. Resterande belopp, 9 000 kr, fördelas enligt medlemstalets storlek 
(8,15 kr per medlem). 

Rådet beslutar enhälligt att det förslag som Christer lagt fram ska antas: 
SPF Seniorerna Östra Karup ska erhålla 3 710 kr. 
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SPF Seniorerna Södra Bjäre ska erhålla 3 209 kr. 
SPF Seniorerna Båstad Bjäre ska erhålla 6 135 kr. 
PRO Båstad ska erhålla 1 946 kr. 

5. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 23 augusti godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 

3 (3) 

Eddie Grankvist kommer inte att fortsätta som ordförande i Vård- och omsorgs
nämnden till nästa mandatperiod och vill därmed tacka rådet för det goda samar
betet och den raka kommunikationen man haft sinsemellan. Tord vill tacka Eddie 
för det samma och vill hälsa Eddie välkommet till rådets sista sammanträde i 
december för denna mandatperiod. 

Flera ledamöter stöttar i att nuvarande ordförande ska även i fortsättningsvis vara 
ordförande i rådet. En skrivelse har lämnats i till kommunen men alla har inte fått 
e-post om detta. 

Ingela lyfter att idag är det den internationella flickdagen. 

Gunilla strider för att föreningarna ska få hyra lokaler för sin verksamhet gratis. 

Karin vill tacka KPR och till beslutet om att kören i Östra Karup fått medel och visad 
uppskattning för deras arbete. 

Stig vill vädja till ordförande att fortsätta sitt arbete som ordförande till kommande 
period. Lena R håller med föregående talare. 

7. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 6 december kl. 10.00 i Ingrid Marie, kommunhuset i Båstad. 

Y:d~ ~~ ~uafio;(~~ 
Ordförande Sekreterare Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2018-10-16, kl. 17.00 - 18:30. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 

Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 

Karl Lundgren, FUB 

Philip Norrman, sekreterare 

Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Britt-Marie Rosander, DHR 

Jan Gunnarsson, NHR 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Lena Jönsson, RBU 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och dess nämnd 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. 

1 (2) 

Arbetet med byggandet av vård- och omsorgs boendet Haga Park har kommit igång efter 
tillfälligt stopp på grund av arkeologiska undersökningar. Bygget beräknas var klart 2020. 

37 stycken har påbörjat Akademi Båstads utbildning för undersköterskor. Vissa av deltagarna 
behöver endast validering av tidigare utbildning och väntas därav bli klar snabbare än 1,5 år. 

Utbyggnaden av Myllefallet går inte som beräknat då det blev en miss i samband med att 
Båstadshems VD slutade. 

Det jobbas med att få till ett centralt journalsystem. 

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Nu endast tre dagar från utskriftsmeddelande. Tvångs- och 
begränsningsåtgärder? 

4. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Ingrid har skickat in ett yttrande till 
ny Översiksplan för Båstads kommun. 
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2 (2) 

5. Ledamöterna runt/övrigt 
Vore bra med korttidsboende i kommunen. Mer bekvämt sätt att friskna till. Inte bra att vara 
långt bort från anhöriga. 

Karl önskar studiebesök på Bjäredalen i Förslöv. Ingrid P. är positiv till initiativet. 

Diskussioner om Daglig verksamhet. Ny lag om att personal ej får ta med arbetskläder hem. 
Därav behov att kommunen ordnar tvättverksamhet. Kanske istället en uppgift för Daglig 
verksamhet? 

Offentliga toaletten i Båstad hamn har varit stängd. 

Diskussioner om tillgänglighet på Båstads station. Svårt att påverka då ansvarsläget är oklart 
för stationen. 

Karl: Kan vara bra med ett badhus i kommunen. Behövs för träning. Har varit problem på 
Vattnets Hus i Ängelholm, bland annat med omklädningsrummen. Rådet ska skicka en 
skrivelse till Vattnets hus i Ängelholm. 

Ingrid har fixat blommor och hälsning till Kerstin Hörups begravning. Räkningen skickas 
till kommunen. 

6. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 11 december 2018 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad 2018-10-24 

~~ 
Philip ~ 
Sekreterare 
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E;un~e" PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-10-23 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

onrV°~Q_~;-~.J.~y.. 
'),..-o f 9 - ""l...-.o ........... \...t:J .......... l.!o::': .....•.•• 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats och tid: Medelpunkten, tisdagen 23 oktober. Kl 9.00- 11.10 

ORDINARIE 

Ordförande Rima Axelsson Alamin 

Boris Svensson 

Arvo Hellman 

Eddie Grankvist 

Peter Kovacs 

Lena Benediktsson 

Elisabeth Holmers 

Anette Hallberg 

BrittMarie Hansson 

Annika Jönsson 

ÖVRIGA NÄRVARANDE 

ERSÄTTARE 

Margit Johansson 

Monica Arvidsson 

Eva Olofsson 

Elisabeth Kullenberg 

PERSONALFÖRETRÄDARE 

Tommy Johansson 

Marie Mölzer 

Jessica Alfredson 

Björn Lunderquist 

M 

s 
s 
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Vision 

Saco 

Helsingborg 

Klippan 

Bjuv 

Båstad 

Höganäs 

Landskrona 

Perstorp 

Svalöv 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Bjuv 

Helsingborg 

Svalöv 

Ängelholm 

Förbundschef, sekreterare 

Ekonomichef 

Sida 1av8 
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JUSTERING 

PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-10-23 

Utsedd att justera 

Justerade paragrafer 

UNDERSKRIFTER 

Sekreterare 

Elisabeth Holmers 

§ 38- so 

....... Jt~A.LlL 
Jessica Alfredson 

Ordförande ~;i:4f/f; .. :. m uuuu uu u m um u uu u u 

,~~~~'~;;·~~· · ·· ·· · · · ···· · ·· ·· · ·· · · · ·· ·· · ··· · ··· ··· Justerande 

ANSLAG 

Sida 2 av 8 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 
anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget publiceras 
Datum då anslaget tas ner (22 :a dagen) 
Förvarings plats för protokollet 

Intygat av 

Direktionen 

2018-10-23 

ml<o-11 -'~ ry;.: ;··················5 ················· 
.. w.~.{ .: .Li.:P ..................... . 

~-· · · ·· · 
Jessica Alfredson 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2018-10-23 

§ 38 Mötet öppnas 
Mötet öppnas och ordförande hälsar alla välkomna. 

§ 39 Upprop 

§ 40 Val av justerare 
Beslutas att utse Elisabeth Holmers att justera protokollet 

§ 41 Ärendelistan godkänns och fastställs 

Sida 3 av 8 

Ärendelistan fastställs och godkänns med tillägget att information om Hjälpmedelsmässan Dusseldorf 

läggs till på dagordningen . 

§ 42 Information från Hjälpmedelsmässan i Dusseldorf 
Hjälpmedelskonsulent Carina Adolfsson deltog tillsammans med kollegor från Skåne vid den 

internationella mässan Rehacare som anordnades i Dusseldorf. Syftet var för att bevaka utvecklingen 

på hjälpmedelsområdet inför kommande upphandlingar och för att ha en god omvärldsbevakning på 

vad som sker på marknaden. Carina visade upp bilder och berättade om både innovativa och 

nyskapande hjälpmedel som tagits fram och som är på väg ut på marknaden 

§ 43 Ekonomisk rapport för september 

September månads totala intäkter blev 6 165 tkr, de totala kostnaderna 5 800 tkr och resultatet blev 

+365 tkr. Att denna månads resultat är så pass bra är delvis en följd av införda besparingsåtgärder 

men också betingat av att antalet utrangerade hjälpmedel har hållits nere. Efter 9 månader (75% av 

året) är de årsackumulerade intäkterna 53 672 tkr (76% av års-budgeten), de totala kostnaderna 

55 648 tkr (79% av årsbudgeten) och det årsackumulerade resultatet -1976 tkr vilket ska jämföras 

med årsbudgeten +100 tkr. 

I slutet av september är de totala tillgångarna 61 708 tkr. Skulderna uppgår till 48 550 tkr och 

resterande belopp, 13 158 tkr, är eget kapital. Jämfört med beloppen vid ingången av året har 

anläggningstillgångarna ökat med +7 080 tkr beroende på nyinvesteringar i egna 

anläggningstillgångar (+2 521 tkr) samt nyinköp av hjälpmedel för uthyrning (+4 280 tkr). 

21



PROTOKOLL 
Direktionen 
2018-10-23 

Sida 4 av 8 

Omsättningstillgångar har ökat något {+280 tkr); främst en effekt av att kassa/bank har minskat. 

Resultat- och balansrapport (tabell) 

Resultatrapport: Belopp i tkr Månaden 

Intäkter 6165 

Kostnader, inkl finansiella -5 800 

Resultat, efter fin.intäkter och kostnader 365 

Ingående 

Balansrapport: Belopp i tkr (1/1) 

Tiiigångar 54 627 

Skulder -40 693 

Eget kapital -13 934 

Soliditet och likviditet 

Vid månadens slut är den aktuella soliditeten 24,5 % 

Kassalikviditeten är 75,6 % medan balanslikviditeten är 103,1 %. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 44 Delårsrapport 

Utfall i% 

av 

Ackumulerat Årsbudget Årsbudget 

53 672 70 935 75,6 

-55 648 -70 835 78,6 

-1976 100 

Utfall jan- Utgående 

sept (30/9) 

7080 61 708 

-7 856 -48 550 

776 -13 158 

För perioden 20180101- 20180831 har Medelpunkten upprättat delårsbokslut enligt bilaga. Denna 

omfattar verksamhetsberättelse med kommentarer till måluppfyllelse samt periodiserade balans

och resultaträkningar. Medelpunkten har fortsatt inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. 

Redovisningsprinciperna är desamma som under tidigare år. 

Delårsrapporten kommer efter direktionens möte lämnas till revisorerna för granskning. 

Revisionsrapporten behandlas sen vid direktionens möte i november. 

Direktionen beslutade 

att godkänna delårsrapport 2018 avseende utfallet under tertial 1 och 2 

att godkänna helårsbedömningen för hela år 2018 

att delårsrapport med helårsbedömning lämnas till revisorerna för granskning 
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-Eunkteo PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-10-23 

§ 45 Förslag om prismodell 

Sida 5 av 8 

Inför 2019 har ett förslag tagits fram med principer för prissättning av verksamheten och som ligger 
till grund för den kommande budgeten. 

Bakgrund 
Som kommunalförbund har Medelpunkten uppdraget från de elva förbundsmedlemmarna att 
t illhandahålla hanteringen av hjälpmedel på ett kostnadseffektivare sätt än om varje kommun skulle 
ha utfört detta själva. Verksamheten bekostas genom att Medelpunkten fakturerar sina kunder för 
sålda varor, uthyrda varor samt de tjänster som utförs. Medelpunktens prissättning av varor och 
tjänster ska ske enligt självkostnadsprincipen men också följa principen om likabehandling. De ska 
alltså vara satta så att varje kommun behandlas rättvist oavsett geografisk placering i relation till 
Medelpunkten. Modellen ska även vara lättbegriplig. För produkter personliga hjälpmedel, oavsett 
uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i Medelpunktens inköpspris för produkten. Till 
detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med 
produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris som uttrycks som funktionshyra eller 
försäljningspris . För tjänster tar modellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de 
aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris 
som uttrycks som timpris eller fast pris. 
De fasta kostnader som inte är direkt relaterade till specifika hjälpmedel betalas genom en fast årlig 
avgift. Denna beräknas utifrån kommunens förbrukning under föregående år. 

Principer fö r Medelpu nktens prissättning 

Effektiv 
Medelpunktens prissättning av varor och tjänster ska bidra till en god ekonomisk hushållning för hela 

verksamheten . För Medelpunkten innebär detta att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och att 

den genererar ett beslutat överskott eller åtminstone inget underskott. Det innebär också att gynna 

användningen av hjälpmedel som ingår i standardsortimentet och öka återanvändningen av 

hjälpmedel. 

Likvärdig 
Vid prissättning ska samtliga medlemskommuner behandlas likvärdigt. Det innebär att avståndet från 

Medelpunkten till respektive kommuns adresser inte ska påverka kostnaden för transporter eller 

utfört arbete. De olika verksamhetsområdena ska prissättas så att de var för sig ger en rättvisande 

bild av Medelpunktens kostnadsläge. Det innebär att varje verksamhetsområde (exempelvis 

försäljning, uthyrning, transporter och service) ska prissättas så att intäkterna från varje 

verksamhetsområde i möjligaste mån täcker alla direkta kostnader. 

Prissättningen bör också ske så att utrymmet för missförstånd blir så litet som möjligt. 

Prispolicyn anger på ett övergripande plan hur Medelpunkten ska prissätta varor och tjänster så att 
den slutliga prislistan blir rimlig och begriplig. Prissättningen är en del av det årliga budgetarbetet och 
prislistan en del i budgeten som fastställs i god tid innan priserna börjar gälla . Detta ger i sin tur varje 
medlemskommun möjl ighet att redan i förväg beräkna vilka kostnader den egna 
hjälpmedelsverksamheten kan komma att innebära för kommande budgetår. 
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PROTOKOLL 
Direkt ionen 

2018-10-23 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

Sida 6 av 8 

§ 46 Arbetet med treårsplan för 2019-2021 och budget för 2019 

Resultatbudget för 2019 ska, tillsammans med en treårsplan, fastställas vid direktionens 

sammanträde den 20 november. 

Arbetet har inletts och utgår från tidigare t reårsplan och det uppdrag och mål som verksamheten har 

och utifrån principerna i den prismodell som även bifogas kallelsen. 

Vid mötet kommer ytterligare information lämnas. 

Direktionen beslutade 

att godkänna den lämnade informationen 

§ 47 Dataskyddsombud och GDPR 

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla 

Personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen 

eller GDPR (General Data Protection Regulation) . Förordningen kom att gälla direkt i alla EU:s 

medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. En 

övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det företag, myndighet eller 

annan organisation som behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att 

förordningens regler följs och kunna visa det (ansvarsskyldighet). 

Dataskyddsombudet har i samband med detta ersatt personuppgiftsombudets roll och ansvar. Den 

övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen 

fö ljer dataskyddsförordningen. 

Det innebär bland annat att: 

o samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, 

o kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna 

• styrdokument, samt 

o informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska också: 

• ge råd om konsekvensbedömningar 
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PROTOKOLL 
Direktionen 

2018-10-23 

c vara kontaktperson för Datainspektionen 

• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom Medelpunkten, 

o samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner 

Sida 7 av 8 

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det 

ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga (direktionen) eller hos personuppgiftsbiträdet. 

Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 

utfört sina arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, 

eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter. En 

konsekvensbedömning behövs det ska samlas in personuppgifter och det finns hög risk för personers 

rättigheter och friheter. 

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för: 

• de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få veta vilka uppgifter 

som finns registrerade om dem, 

• personalen inom Medelpunkten, som kan vilja veta om de gör rätt när de behandlar 

personuppgifter, 

• Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten . 

Direktionen beslutade 

att utse administratör Maria Pedersen till dataskyddsombud för Kommunalförbundet Medelpunkten 

§ 48 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 

delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 

Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 

anmälas till dire l<tionen på nästkommande sammanträde. 

20180901 Anställning vik CO Tekniker FC 

20181001 Anställning vik KN Tekniker FC 

20181001 Anställning vik AH Tekniker FC 

20181011 Avtalsförlängning transporter AKKA frakt FC 
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PROTOKOLL 
Direktionen 
2018-10-23 

§ 49 Övriga frågor 

Sida 8 av 8 

Jul och nyårsveckorna- Information lämnas om att det pågår en dialog tillsammans med 

kommunerna om hur vi kan tillgodose behovet av service under jul och nyårsveckorna. Omfattningen 

är ännu inte klar och vid nästa direktionsmöte lämnas ytterligare information. 

Extra tjänster- Peter Kovacs (M) Höganäs väcker frågan om att Medelpunkten bör kunna omfattas av 

möjligheten att via Arbetsförmedlingen ta del av extra tjänster. Frågan tas med tillbaka till 

verksamheten för att se om det kan vara aktuellt. 

§ 50 Mötet avslutas 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180305\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-12 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000160/2017 – 900 

 
Delegationsbeslut  
 

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.  
 

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-09-01 - 2018-09-30  
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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