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Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden ska välja en justeringsperson, samt ersättare 
vid dennes eventuella frånvaro, för att justera sammanträdesprotokollet. 
Justeringsperson väljs i turordning baserat på närvaro- och uppropslistan. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Helena Kruse utses som justeringsperson. 

2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 20 februari 2019 kl. 10.00 
på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr VN 000006/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende - Hyresreduktion i budget 2019 avseende Vången. 

Extra ärende - Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 
2018-10-01- 2018-12-31. 

Väckt ärende - Bjärehemmet. 

Väckt ärende - Humanitära aspekter av 3-4:ans tidiga stängning 
på Bjärehemmet. 

Sida 
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)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 12 Dnr VN 000007 /2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Politikerutbildning hela förmiddagen. 

b). Avveckling av Bjärehemmet: Risk- och konsekvensanalys. 

c ). Styr kortet och beviljade beslut till särskilt boende. 

d). Omfördelning av socialt innehåll och anhörigstöd. 

e). SAS informerar - Lex Sarah. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

)usterandes si naturer 
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Verksamhetsberättelse 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets
berättelse för 2018. Budget i balans har under året varit i fokus. Trots detta 
blev utfallet för 2018 -6,46 mkr. Detta beror dels på ej budgeterad men 
lagstadgad verksamhet, men också ökad bemanning i syfte att stärka kvalitet 
och säkerhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-02-05, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

2. Verksamhetsberättelsen 2018 delges kommunfullmäktige. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Datum: 2019-02-05 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000156/2017-905 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsberättelse 2018 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsberättelse 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut: 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

Bakgrund 
Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets berättelse för 2018. 

Budget i balans har under året varit i fokus. Trots detta blev utfallet för 2018 -6,46 mkr. 
Detta beror till del på ej budgeterad men lagstadgad verksamhet men också ökad 
bemanning i syfte att stärka kvalitet och säkerhet. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

1 (1) 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Kommunfullmäktige - Hemvårds- och boendepeng 

Hemvårds- och boendepeng 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2018 2018 2018 2017 

Hemvårdspeng -55 075 -52 217 2 858 -45 256 

Boendef1eng -63193 -64 370 -1177 -59 581 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Under 2018 har trenden fortsatt från 2017 med 
lägre behov av hemvårdstimmar än budgeterat. 
Dock har nya beräkningar gjorts för 2018 vilket 
innebär ersättning även för faktisk tid vid dub
bel bemanning. Mottagningsteamet är också en 
bidragande faktor till lägre nivåer, då de avlastar 
hemvården i ärenden med behov av många insat
ser, i förebyggande syfte att minimera behovet 
hos vårdtagaren. Under året har mottagnings
teamet registrerat insatser uppgående till cirka 
3 400 timmar. Den totala budgeten innefattade 
142 750 hemvårdstimmar men utfallet landade 
på 129 758 timmar (exklusive mottagningsteam). 

Boendepeng 
Vård- och omsorgs boendena har periodvis inte 
haft full beläggning, vilket till stor del beror på in
och utflytt efter att vård och omsorgstagare har 
avlidit. Lägenheter har haft ett eftersatt behov av 
renovering vilket också bidragit till senarelägg
ning av inflyttningar och därmed ingen ersättning 
till utföraren. Beläggningsgraden för vård- och 
omsorgs boende var trots detta 99 procent. 

Beläggningen inom korttidsboende har varit i 
genomsnitt 12 platser. Den höga beläggningen 
beror på en kraftig ökning personer med beslut 
om växelvård då dessa vårdas på korttidsboen
det. Ökningen av växelvård har lett till att i ge
nomsnitt två vård platser kontinuerligt köpts 
utanför kommunen. 

Ekonomi 

Diagram: Hemvårdspeng- Köp av timmar månadsvis 

BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

Hemvårdspeng 

Effekten av ett lägre antal hemvårdstimmar är en 
positiv avvikelse om 2, 9 mkr. 

Boendepeng 
Boendepengen visar ett underskott om cirka 
700 tkr, vilket till stor del rör köp av externa 
korttidsplatser. Det finns ett större behov av 
demensplatser i kommunen än budgeterat, och 
ett skifte från somatik- till demensplatser har 
skett. Den sammantaget lägre beläggningen un
der året har medfört att verksamheten inte upp
visar ett ännu större underskott, med hänsyn 
taget till ovannämnda skifte. 

Framtid 
För att möta framtidens behov av vård och om
sorg och nå målet om att vara bland de tio bästa 
äldreomsorgskommunerna krävs insatser i syfte 
att förbättra kvalitet, effektivitet och medarbetar
skap. 

Lokaler är under ständig översyn och i takt med 
att Vård och omsorg minskar sitt behov minskar 
budget årligen för detsamma. Dock kan noteras 
att antalet kontor för medarbetare inom hela 
verksamheten nu är en bristvara. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta 
resurserna på ett ännu bättre sätt till dem som 
mest behöver det. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Vård och omsorg 

Budget Bokslut Avvikelse 

(tkr) 2018 2018 2018 

VN-VÅRDOCHOMSORG -117295 -125439 

Centralt -8 569 -6 785 -1784 

Myndighetsenhet -5 244 -5431 -187 -4 663 

Stöd och omsorg -41113 -48376 -7263 -40886 

Hälso- och sjukvård -32 309 -33 323 -1014 -29 367 

Verksamhetsövergripande 

äldreomsorg -30060 -28 743 -1317 -28102 

Summa -117 295 -122 657 -5362 -113072 

Resultatenheter 

Hemvård 0 697 697 

Vård- och omsorgsboende 0 -3479 -3479 

Summa 0 -2782 -2782 

INVESTERING -3 294 -1149 -2145 

Hänt i verksamheten 
I slutet av 2017 gjorde Arbetsmiljöverket en in
spektion av äldreomsorgen i Båstads kommun 
som ett led i regeringsuppdraget de fått. Inspekt
ionen visade på förbättringsområden inom verk
samheten där utbildning var ett. Det har innebu
rit stora utbildningsinsatser för verksamheten 
som helhet under 2018. 

DigiLitt.kom har under 2018 engagerat medarbe
tare från främst vård och omsorgsboende men 
har också erbjudit föreläsningar till samtliga 
medarbetare i kommunen. Projektet, som finan
sieras med hjälp av Europeiska socialfonden, på
går även hela 2019 och syftar till att öka den digi
tala förmågan inom vård- och omsorg. 

Inom verksamheten har samarbetet med Vård
och omsorgscollege, arbetsmarknadsenheten och 
arbetsförmedlingen fortsatt kring såväl olika 
former av praktikplatser som extratjänster. 

Båstadhem och Vård och omsorg har fortsatt ar
betet med att planera för det nya vård och om
sorgsboendet i Förslöv. 

I takt med att vård- och omsorg utvecklas och 
våra vård- och omsorgstagare lever med allt mer 
komplexa behov ökar komplexiteten även inom 
verksamheten vilket ställer allt större krav på 

-5 818 

-4066 

-9884 

-844 

BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 

medarbetare och chefer. Under 2018 har antalet 
enhetschefer förstärkts inom såväl äldreomsor
gen som stöd och omsorg och detta ligger helt i 
linje med Arbetsmiljöverkets bedömning. Syftet 
med förstärkningen är bland annat att stärka det 
viktiga nära ledarskapet men också att säkra god 
arbetsmiljö för enhetscheferna. Effekterna av 
satsningen med det nära ledarskapet ses under 
2018 genom bland annat lägre sjukskrivnings
och övertidsnivå inom verksamhetsområdet. 

Vid årets början infördes fasta schema i organi
sationen. Detta har medfört en större möjlighet 
att ha god planering och antalet vikarier, framför 
allt på helgen, har kunnat minskas. 

Verksamheten brottas med generell trångbodd
het avseende kontor och möteslokaler för till ex
empel arbetsplatsträffar och under 2018 har 
mindre ombyggnation på Skogsliden gjorts men 
det möter trots allt inte samtliga behov. 

Under hösten har nya arbetsmiljöföreskrifter 
trätt i kraft vilket innebär att arbetsgivaren ska 
bekosta arbetskläder för vissa anställda. Utifrån 
detta har planering påbörjats för att utöka daglig 
verksamhets uppdrag till att sköta samtlig tvätt 
inom hela vård- och omsorg avseende personal
kläder. 

flc 



Verksamhetsberättelse 

Rekryteringsproblematiken är påtaglig och det är 
allt svårare att rekrytera, även vikarier. Detta är 
en problematik verksamheten aktivt arbetar med 
på olika sätt bland annat genom arbetet med att 
vara en attraktiv arbetsgivare och synas på 
jobbmässor. 

I början av 2018 trädde "Lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" i kraft. 
Den innebär att kommunen har att tillgodose 
hemgång för medicinskt färdigbehandlade invå
nare inom tre kalenderdagar istället för som tidi
gare fem arbetsdagar. Verksamheten i Båstads 
kommun har klarat detta bra. Uppdraget är att så 
långt det är möjligt att vidmakthålla den enskil
des känsla av självständighet och möjlighet till 
kontroll över dagliga aktiviteters utformning. 

Vård och omsorg 

Kvalitetsjämförelser visar att verksamheten ge
nerellt håller god kvalitet men att det även finns 
förbättringspotential. I den ranking som används 
i kommunen befinner sig verksamheten på plats 
92 av 290. Data som ligger till grund för detta av
ser till största del 2017. 

Hemvård 

Under året har kringtider och schabloner setts 
över. Det har resulterat i att hemvården nu är 
mer korrekt resurssatt. 

Arbetsverktyget e-planering har vidareutvecklats 
och medarbetarna får nu dagens körschema i 
mobiltelefonen. 

Vård och omsorgsboende 

Sedan mars 2018 bedrivs projektet DigiLitt.kom i 
Båstad inom vård och omsorgsboende. Målet är 
att höja den digitala litteraciteten bland medarbe
tarna. Med digital litteracitet avses den samman
tagna bilden av människors attityd, medvetenhet, 
förmåga och förutsättningar att möta den över
gripande digitaliseringen och arbetet med digi
tala verktyg. I Båstads kommun deltar 65 perso
ner inom vård och omsorgs boende. Under hösten 
2018 har deltagarna tagit del av föreläsningar, 
genomfört övningar och deltagit vid nationella 
konferenser. Projektet pågår till den 28 februari 
2020. 

Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

Under 2018 har ett boende i kommunen varit 
testbädd för ett nytt typ av larm. Försöket har nu 
avslutats och gav erfarenheter till såväl kommu
nen som företaget som testade produkten. 

HSL, myndighet, korttid och mottagningsteam 

Det gångna året har präglats av en effektivare 
hjälpmedelshantering, tydligare flöden i arbetet, 
ökad medvetenhet i samband med beställningar 
och en mindre buffert av hjälpmedel än tidigare. 

Införandet av ICF och KVÅ - verktyg för att besk
riva och strukturerat dokumentera aktuellt funkt
ionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa 
resultat inom olika områden inom vård och om
sorg har genomförts med en omfattande ar
betsinsats från sjuksköterskor. Detta är lagstad
gat och krävs vid insamlande av nationell sta
tistik. 

Hemsjukvården spelar en viktig roll i att möta 
upp de nya förväntningar på god vård, då patien
ten i högre grad ska få sin vård utförd ur ett när
vårdsperspektiv. Det snabba flödet av svårt sjuka 
patienter, ställer krav på hög kompetens. 

Under året har enheten prövat att ha HSL
undersköterskor för att avlasta sjuksköterskorna 
i hälso- och sjukvårdsarbetet i de delar som kan 
delegeras. Detta har varit mycket positivt och 
även gett undersköterskor att utvecklas i sitt ar
bete. 

Under 2018 förstärktes biståndsenheten med en 
handläggare under sommaren för att hantera an
sökningar från andra kommuner i samband med 
tillfälliga vistelser. Detta föll väl ut och nya ruti
ner kring hanteringen av tillfällig vistelse arbeta
des samtidigt fram. 

Samarbetet med IOF har förstärkts och regel
bundna samverkansmöten hålls för att ärenden 
ska utredas där det kvalitativt bäst kan hanteras. 

Mottagningsteamet ärendemängd har successivt 
stigit under andra halvåret. Vårdplaneringarna 
utförs nu med få undantag, alltid i den enskildes 
hem i stället för på sjukhus. Detta är positivt ur 
den enskildes perspektiv, då det bidrar till rätt 
bedömning av behov samt ökar motivationen till 
träning. 

I-le 



Verksamhetsberättelse 

Stöd och omsorg 
Under sommaren arrangerades läger på Tåssjö, 
vilket uppskattades mycket av de vård- och om
sorgstagare som deltog. Några vård- och om
sorgstagare var med hela lägerveckan och andra 
var med under dagtid. Det var både barn och 
vuxna som deltog. Finansieringen av lägerverk
samheten gjordes via statliga medel inom ramen 
för uppdrag Psykisk Hälsa. 

Bjäredalen är en stor arbetsplats och där möter 
Daglig verksamhet upp med cafeverksamhet fem 
dagar i veckan, vilket är mycket uppskattat. Dag
lig verksamhet sköter där också tvätteriverksam
het avseende personalkläder. 

Cafe SoL bedrivs som en öppen verksamhet och 
vänder sig till personer med en upplevd psykisk 
ohälsa. Verksamhetens syfte är förebyggande 
genom att skapa en plats där alla kan känna sig 
sedda och trygga. Verksamheten har lyckats rikta 
sig mot en målgrupp som till stor del inte har 
några andra insatser från vård och omsorg. 

Under hösten ett webbaserat verksamhetsstöd, 
Aiai, införts som syftar till att effektivisera admi
nistrationen och säkra kontrollen av personlig 
assistans. 

Anhörigaktiviteter av särskilt stor betydelse har 
varit anhörigmässan och samarbetet med frivil
ligorganisationer. Inom socialt innehåll är aktivi
teter /träffpunkter välbesökta. 

Ekonomi 
Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad beman
ning inom äldreomsorg mottogs 2018 och har 
fördelats på verksamheterna inom vård och om
sorgsboende, socialt innehåll, nattpatrull i ordi
närt boende och mottagningsteam. 

Verksamheten har under ett par år dragit ner på 
utbildningar som ett sätt att nå en budget i ba
lans. Detta är en kortsiktig åtgärd som förr eller 
senare kräver åtgärder vilket har skett under 
2018. Sammantaget har 5100 timmar lagt på att 
medarbetare gått utbildningar men också 
1300 timmar på att medarbetare producerat in
ternutbildningar. Det motsvarar en kostnad om 

Vård- och omsorgsnämnd - Vård och omsorg 

1,8 mkr. För utbildningar finns cirka 1 mkr bud
geterat. 

Introduktionsutbildning är obligat för vikarier 
som ska börja arbeta i verksamheten. Introdukt
ionen består av bland annat utbildning i lagstift
ning, dokumentation, förflyttningsteknikutbild
ning, hot och våldsutbildning men också av prak
tisk bredvidgång i verksamheten. Ju mindre vika
rier tidigare arbetat inom vård och omsorg ju 
längre bredvidgång krävs. I det rekryteringsläge 
som råder görs många introduktioner som sedan 
inte leder till varaktig anställning. Kostnad för 
utbildning och bredvidgång i verksamheten är 
cirka 1 mkr. 

Investeringar har genomförts i stort enligt plan 
för 2018 med inköp av bland annat elcyklar, 
sängar, madrasser och möbler har genomförts 
men också stora uppgraderingar av verksamhets
systemet. 

Äldreomsorg 
Under våren byttes teleoperatör i kommunen. 
Detta medförde stor driftsproblematik avseende 
trygghetslarm med mycket extra arbete vilket 
medfört ökade kostnader om cirka 500 tkr. 

På särskilda boende, särskilt avseende boende för 
kognitivt sviktande, har bemanningen stärkts un
der året för att bibehålla kvalitet och säkerhet 
med en ökad kostnad om cirka 3 mkr. 

Hemvårdens utförare uppvisar ett litet överskott 
om 700 tkr som en följd av budgetförstärkningen 
som skedde inför 2018 och de nya schabloner och 
kringtidsberäkningar som gjorts. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende 
haft en beläggning på drygt 99 procent. Att boen
dena inte når 100 procent beläggning beror på in
och utflytt då vårdtagare avlider. Under året har 
flera lägenheter dessutom varit i behov av reno
vering. Tomställda perioder medför inkomstbort
fall för utförarna, som då inte kompenseras och i 
sin tur inte kan dra ner på bemanningen. Under
skottet om 3,5 mkr beror delvis på lägre belägg
ning, och delvis på punktinsatser för vårdtagare 
som ej kan lämnas utan uppsikt, samt ett ökat 
behov av bemanning då många vård- och om
sorgstagare befunnit sig i livets omedelbara slut. 



Verksamhetsberättelse 

Ovanstående underskott för vårdboende inklude
rar även ett underskott för Bjärehemmet rörande 
förändringen till ett renodlat somatikboende som 
aviserades vid det politiska beslutet 2016 
(-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har utnyttjat befint
liga vårdplatser i den mån möjligt, i genomsnitt 
har 12 platser varit belagda. Under året har i ge
nomsnitt två platser för korttid köpts externt be
roende på att växelvården ökat markant under 
2018. 

Stöd och omsorg 
På samtliga gruppboende/servicebostad har en
skilda ärenden krävt utökad bemanning för att 
säkerställa kvalitet och säkerhet med en ökad 
kostnad om cirka 5 mkr. 

Under året har ytterligare ärende avseende per
sonlig assistans beviljats och har då inte kunnat 
budgeteras. Detta har gett ett underskott om 
cirka 250 tkr. 

Daglig verksamhet har utvecklats och finns under 
2018 på två utbudspunkter. Innehållet i Daglig 
verksamhet har utvecklats och förändrats vilket 
medfört ytterligare tjänst och kostnad cirka 
250 tkr. 
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På grund av hög arbetsbelastning och sjukskriv
ning har en medarbetare omfördelats från staben 
till Stöd och omsorg. Medel finns i budget på tota
len men ses som ett underskott inom Stöd och 
omsorg. 

Framtid 
Rekrytering är en strategiskt viktig fråga för 
framtiden. För att nå framgång i detta krävs att 
verksamheten ses som en attraktiv arbetsgivare. 

För att bibehålla kompetens och erfarenhet är 
kontinuerlig fortbildning nödvändigt. Interna ut
bildningar samt möjlighet att få delta i extern 
kompetensutbildning, är ett område som kräver 
utökade ekonomiska resurser. Medarbetare be
höver påfyllning, lagstiftning förändras och behö
ver implementeras, nya arbetsmetoder behöver 
bli kända införlivade i verksamheterna. 

Verksamheten är beroende av engagerade, inno
vativa och drivna medarbetare som arbetar med 
vård- och omsorgstagaren i fokus och ständigt ser 
smartare lösningar på situationer. Digitalisering
en är här för att stanna och kommer, rätt använd, 
att bidra till välfärd och möjligheten att rikta re
surserna på ett ännu bättre sätt till dem som mest 
behöver det. 



VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 
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Vård- och omsorgsnämnd 

Budget Bokslut Awikelse Bokslut 

(tkr) 2018 2018 2018 2017 

Vård- och omsorgsnämnd -403 -369 34 -369 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden med nio ledamöter 
ansvarar för de strategiska omsorgsfrågorna på 
kort och lång sikt med syfte att möjliggöra ett så 
självständigt och tryggt liv för kommunens vård
och omsorgstagare som möjligt. Nämnden an
svarar för verksamhet ekonomi och myndig
hetsuppföljning. Vård- och omsorgsnämnden 
sammanträdde 11 gånger under året. 

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämnden har ett mindre 
överskott för 2018. 

Framtid 
2019 inleder det första året på den nya mandat
perioden som sträcker sig till 2022. Den nytill
träda nämndens arbete leds av ordförande Ulf 
Jiewertz (M) och styrs i majoritet genom sam
verkan mellan Moderaterna, Socialdemokrater
na, Liberalerna och Kristdemokraterna. Bjäre
partiet och Centerpartiet utgör opposition i 
nämnden. 

Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
året arbetar nämnden för att effektivisera sina 
sammanträden. 

Inom ramen för befintliga resurser ska Vård- och 
omsorgsnämnden i samverkan med förvaltning-
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en verka för en trygg och säker vård- och omsorg 
för de kommuninnevånare som har behov av 
detta. 

Kvalitetsarbetet i vård- och omsorg ska stärkas 
och utvecklas. Vi erbjuder en jämlik vård- och 
omsorg och välfärdstjänster med god kvalitet 
och tillgänglighet. 

Projekt för ändamålsenlig biståndsbedömning 
vidareutvecklas och implementeras. 

Utvecklingen av omsorgen ska ske utifrån den 
enskildes behov och önskemål med målet att 
skapa välbefinnande. 

För att möta den ökande mängden LSS-ärenden 
och den ökande vårdtyngden ges resurser för att 
stärka bemanningen. 

Vi planerar med framförhållning och framsynt
het. 

Planeringen av ett nytt Vård- och omsorgsbo
ende i kommunens västra del påbörjas. Utbygg
nadsplanen fastställs under år 2020. 

Vi strävar efter att skapa naturliga mötesplatser 
i våra tätorter. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

DnrVN 000029/2019 - 700 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 

Sida 

8 av 20 

Beskrivning av ärendet Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå, 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat 
som uppnåtts. I Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen framgår hur 
resultaten och arbetet med patientsäkerhet har varit under 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från MAS Jenny Bengtsson och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2019-02-05, med tillhörande bilaga. 

Föredragande MAS Jenny Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2019-02-05 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000029 /2019-700 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

2018 års Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
för 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå, hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts. 

Aktuellt 
I Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen framgår hur resultaten och arbetet med 
patientsäkerhet har varit under 2018. 

Emma Pihl Jenny Bengtsson 
MAS Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Jenny Bengtsson, MAS 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
2018 års kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, SAS 
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VN § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

Dnr VN 000031/2019 - 700 

Remissyttrande avseende betänkandet "Framtidens 
specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter" 
(SOU 2018:77) 

Sida 

9 av 20 

Beskrivning av ärendet Specialistsjuksköterskeutbildningen är i behov av förändring och vård- och 
omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna remissvar på denna 
utredning. Båstads kommun välkomnar översynen av specialistsjuk
sköterskeutbildningen och är positiva till en utveckling av utbildningarna men 
vill lämna synpunkter på delar i utredningens förslag enligt bifogat remissvar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från MAS Jenny Bengtsson och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2019-02-05, med tillhörande bilaga. 

Föredragande MAS Jenny Bengtsson och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det 
som sitt eget. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2019-02-05 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000031/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Båstads kommuns remissvar avseende 
"Framtidens specialistsjuksköterska" (SOU 2018:77) 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Specialistsjuksköterskeutbildningen är i behov av förändring och vård- och omsorgsnämnden 
i Båstads kommun är erbjudna att lämna remissvar på denna utredning. 

Aktuellt 
Båstads kommun välkomnar översynen av specialistsjuksköterskeutbildningen och är positiva 
till en utveckling av utbildningarna men vill lämna synpunkter på delar i utredningens förslag 
enligt bifogat remissvar. 

Emma Pihl Jenny Bengtsson 
MAS Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsdepartementet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Statens offentliga utredningar SOU 2018:77 "Framtidens specialistsjuksköterska" 
Remissvar från Vård och omsorgsnämnden i Båstads kommun 
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Datum 
2019-02-13 
Handläggare 
EmmaPihl 

Vårtdnr 
VN 000031/2019-700 

1 (2) 

Utbildningsdepartementet 
u.remissvar@regeringskansliet.se 
U2018/04219/UH 

Båstads kommuns remissvar avseende "Framtidens 
specialistsjuksköterska" (SOU 2018:77) 

Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun har tagit del av betänkandet och 
vill avge följande svar på remissen Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, 
nya möjligheter - SOU 2018:77. 

Båstads kommun välkomnar översynen av specialistsjuksköterskeutbildningen och 
är positiva till en utveckling av utbildningarna men vill lämna synpunkter på delar i 
utredningens förslag. 

Båstads kommun kan konstatera att utredningen inte tar höjd för den avancerade 
vård som bedrivs i kommunal hälso- och sjukvård . Det är anmärkningsvärt att ut
redningen genomförts utan kommunal representation och detta återspeglas genom 
hela utredningen. Kommunal hälso- och sjukvård ställer höga krav på kompetens 
och den vidareutbildning som tidigare lämpat sig väl för uppdraget har varit Specia
listsjuksköterska med inriktning Distriktssjuksköterska. Sannolikt kommer kompe
tenskrav att förändras över tid och det är viktigt att lärosätena möter även kommu
nernas behov. 

Båstads kommun hade gärna sett att en översyn av grundutbildningen gjorts i 
samband med föreliggande utredning för att skapa en helhet och framgent kunna 
matcha ny vidareutbildning. 

Examensarbetet är positivt för sjuksköterskans förmåga att arbeta kritiskt och ut
vecklande och bör därför fortsatt vara obligatoriskt. Dock är det nödvändigt att ex
amensarbetet är förankrat i empirin och tillräckliga resurser för detta bör finnas 
inom lärosätena. 

Båstads kommun ser förslaget om VULF-avtal som positivt. Ersättningen för VFU 
(VULF) skapar utrymme för kompetenshöjning av kommunens sjuksköterskor inom 
handledarområdet. Båstads kommun vill därför särskilt poängtera att kommunerna 
ska vara med i denna samverkan för VULF avtal och därmed med tar del av eko
nomiska medel utan att det passerar och fördelas av landsting och regioner. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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I utredningen läggs fyra förslag fram. Båstads kommun anser att förslaget om att 
fasta examensinriktningar (Modell A) är att föredra då de andra presenterade alter
nativen minskar förutsättningen för arbetsgivaren att kunna värdera innehållet. 
Dock bör innehållet i de fasta utbildningarna utvecklas i samverkan mellan läro
säte, landsting/region och kommunal verksamhet och mer anpassas mot verksam
hetens behov. Det finns risker med arbetsgivarnas möjlighet till inflytande över lä
rosätenas utbildningar. Detta problem ses vid undersköterskeutbildningen redan 
idag. 

Båstads kommun menar att varianten med inriktningar som varje lärosäte bestäm
mer (Modell B och Modell C) är svår att få översikt i för arbetsgivaren. Det finns ris
ker med att vården i förlängningen blir ojämlik utifrån detta förslag . För arbetsgiva
rens del blir det en svårighet att bedöma om kompetenskravet för vidareutbildning
en är enligt behovet. Båstads kommun menar att det i förslaget är oklart varför just 
de tre befintliga specialistutbildningarna (akutsjukvård, operation och intensivvård) 
betraktas som "särskilt viktiga för att upprätthålla nödvändiga kompetenser inom 
samhället" (Modell C). Ur ett kommunalt perspektiv finns det fler nödvändig kom
petensområden inom dagens specialistsjuksköterskor som bör finnas kvar. Till ex
empel är distriktssjuksköterska med förskrivningsrätt en viktig kompetens inom 
kommunal hälso- och sjukvård. Även här ses det åsidosatta kommunala perspekti
vet. 

Särskilt krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbild
ningen ser Båstads kommun som positivt och det bör regleras och inte vara upp till 
varje lärosäte att besluta om. 

Slutligen vill Båstads kommun poängtera att utredningens förslag om fortsatt stat
ligt ansvar över utbildningen tolkas som positivt. Även det nationella rådet är posi
tivt men kommunal representation även i denna grupp är nödvändigt. 

-zp 75?5 -
Ulf Jiewertz 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

DnrVN 000137 /2017 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 
den 15 november 2017 en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från SAS Ingrid Pettersson och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2019-02-05, med tillhörande bilaga. 

Föredragande SAS Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2018 godkänns. 

Sida 

10 av 20 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

k ~ , 
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Datum: 2019-02-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000137 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen av intern kontrollplan kvartal 4 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2017-11-15 en kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2018. 

Aktuellt 
Enligt intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa 
två gånger/år en sammanställning över rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 

Kontrollmoment för att 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. Vid längre sjukskrivningar följs rutin från HR
avdelningen och en handlingsplan utarbetas för medarbetaren. 
Vård-och omsorgsverksamheten har arbetat med att öka grundbemanningen inom alla enheter 
för att minska såväl övertidsuttag som i förlängningen sjukskrivningar. 
Särskilt hemvården har haft svårt att rekrytera utbildad personal både tillsvidare anställningar 
och timvikarier trots omfattande annonseringar. I vård- och omsorgs boende har det gått rela
tivt bra att rekrytera, det har funnits en stabil vikarie grupp att tillgå men den börjar att 
minska. Inom stöd och omsorg har det varit många sökande till lediga tjänster med bra kompe
tens. Rekryteringsläget för sjuksköterskor är svårt då det finns en brist i hela landet. Här har 
kommunerna haft en fördel med färre antal helger att arbeta samt lite högre lön att erbjuda 
men nu är sjukvården i fatt och erbjuder bättre arbetsvillkor och högre löner. 

Vård- och omsorgsboende 
Finns inte någon vakant rad i nuläget, alla tjänster är tillsatta. Sjukskrivningstalen minskade i 
början på kvartal tre men har ökat igen i slutet av året, har några som är långtidssjukskrivna. 

Hemvård 
Finns en vakant tjänst med placering i Förslöv, inget vakant i Torekov /Västra-Karup. På hem
vårds område norr har det varit hög arbetsbelastning och svårt att tillsätta vakanta tjänster 
under hösten. Rekryteringsläget är tufft inom hemvården och det är svårt att hitta utbildad 
personal. Sjukskrivningstalen gick ner under hösten men ökade igen i slutet av året då förkyl
ningar och influensa gjorde sitt intrång. 



2 (2) 

Stöd och omsorg 
Personal läget ser bra ut och det finns inga vakanser i nuläget. Till lediga tjänster är det flera 
sökande med bra kompetens. Låga sjukskrivningstal inom stöd och omsorg över lag. 

Korttidsenheten/mottagningsteamet 
Har haft fyra vikariat att tillsätta under hösten, tre föräldravikariat och en långtidssjukskriv
ning, dessa vakanser är tillsatta. Inte så mycket sjukskrivning över lag men har några som varit 
långtidssjukskrivna. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Det har funnits två vakanta sjukskötersketjänster under hösten varav en är tillsatt och en till
sätts av pooltjänst. Klarade sommaren utan att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag. 
Sjukskrivningstalet inte särskilt högt överlag men har någon långtidssjukskrivning. 

Myndighetsenheten/Kommunrehab 
Inga vakanta tjänster på rehab- eller myndighetsenheten. Haft en pensionsavgång på myndig
hetsenheten men kunde rekrytera person med utbildning och erfarenhet. Överlag inte mycket 
sjukfrånvaro men på grund av att det är mindre verksamheter så blir sjuktalen höga då det är 
långtidssjukskriven personal. 

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. 

Ingrid Pettersson 
SAS 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Kansli 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2018 för Vård och omsorg 

Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

Dnr VN 000025/2019 - 700 

Förslag till intern kontrollplan 2019 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Sida 

11av20 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Vård- och 
omsorgsnämnden ska därför varje år anta en intern kontrollplan för 
verksamheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. Vård och 
omsorg har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde för 2019. Förslaget är en vidare
bearbetning av tidigare antagna kontrollplaner och kontrollmoment för 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-02-05, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Intern kontrollplan 2019 för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2019-02-05 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000025 /2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till intern kontrollplan 2019 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2019 för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglemente för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att 
respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sina respektive verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden ska därför varje år anta en 
intern kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Aktuellt 
Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för vård- och omsorgs
nämndens ansvarsområde för 2019. Förslaget är en vidarebearbetning av tidigare antagna 
kontrollplaner och kontrollmoment för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, Verksamhetsområdeschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Kansli 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2019 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

DnrVN 000119/2017 - 905 

Redovisning av insatser avseende nämndsplanen 2018 

Sida 

12 av 20 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar varje år om insatsområden i syfte att nå 
målet om att Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa inom Vård och 
omsorg. Förvaltningen har under året arbetat inom olika områden för att nå 
målet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-02-02, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger den 
till handlingarna. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Redovisningen delges 
kommunrevisionen. Nämndsplanen för 2019 följs upp och redovisas i mitten 
av 2019 samt i samband med årsredovisningen. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger den 
till handlingarna. 

2. Redovisningen delges kommunrevisionen. 

3. Nämndsplanen för 2019 följs upp och redovisas i mitten av 2019 
samt i samband med årsredovisningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-02 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000119/2017-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Redovisning av insatser avseende nämndsplanen 2018 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar varje år om insatsområden i syfte att nå målet om att 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa inom Vård och omsorg. Förvaltningen 
har under året arbetat inom olika områden för att nå målet. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av utförda insatser för att nå 2018 års nämndsmål. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Emma Pihl 

2019-02-02 

Redovisning av utförda insatser för att nå 2018 års nämndsmål 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa skolkommunen 

Öppna verksamheten för personer som vill prova på vård- och omsorgsyrket. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• erbjudit praktikplatser till vuxna personer som vill prova på vård och omsorgsyrket för att sedan eventu

ellt utbilda sig inom området 

• upplåtit tio platser för ungdomar under sommarveckor, så kallad sommarkraft 

Stärka samverkan med berörda aktörer i syfte att utveckla utbildning och verksamhet och hitta nya möjlig

heter att säkra framtida behov. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• under 2018 erbjudit drygt 30 platser för verksamhetsförlagd utbildning som en del i utbildningen inom 

gymnasiala omvårdnadsprogrammet 

• tillsammans med Akademi Båstad erbjudit vårdbiträden att läsa vidare till undersköterskor 

• under året fortsatt sin samverkan inom Vård och omsorgscollage 

• fortsatt vara en aktiv part i kommunens YH-utbildningar avseende vård och omsorgsutbildning 

• haft kontinuerlig kontakt med högskolor och universitet och tagit emot studerande för praktik och er

bjudit handledarutbildning för vår medarbetare för att säkra framtida rekryteringar 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom Vård och omsorg 

Vård- och omsorgstagare ska kunna påverka hur insatserna planeras. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• säkrat att samtliga vård och omsorgstagare deltar i upprättandet av Genomförandeplanen i vilken insat

ser planeras 

• arbetat med team-möten, bo råd, anhörigträffar och aktiviteter 

• aktivt arbetat med Samordnad individuell plan, SIP. SIP utgår från vård och omsorgstagarens behov och 

önskemål och är en gemensam planering över myndighetsgränserna i hur insatser ska utföras 

Samverkan med Region Skåne, Familjen Helsingborg och vårdcentralerna i kommunen vad gäller Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• samverkat med berörda aktörer på olika nivåer. Allt ifrån Delregionalt samverkansorgan som är ett poli

tiskt fora till familjen Helsingborgs socialchefsnätverk till lokal samverkan med berörda vårdcentraler i 
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kommunen 

• agerat sammankallande i samverkansmöten avseende Hälso- och sjukvårdsavtalet och tagit ansvar för 

att driva det gemensamma arbetet. Gemensamma rutiner finns upprättade kring införande av mobilt 

vårdteam och kommunen är redo för start. Dock har insatsen ännu inte startats 

• samverkat med psykiatrisk verksamhet i Skåne kring utvecklingsprojekt och strategiska frågor 

• samverkat med samtliga vårdcentralen i kommunen gällande personer med kognitiv svikt både vad gäl

ler uppsökande och förebyggande verksamhet 

• samverkat med Medelpunkten kring hjälpmedelsfrågor 

Vård- och omsorgstagare ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid för planerade insatser. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• arbetat med att upprätta Genomförandeplan tillsammans med den enskilde för att säkra att den enskil

des behov tillgodoses 

• utökat möjlighet till omsorg, vård och träning för dem med utökade rehabilteringsbehov genom mot

tagningsteamet 

• fokuserat på bemötandefrågor på samtliga arbetsplatser under året 

Kontakt med kommunens medarbetare är en naturlig del i vardagen för vård- och omsorgstagaren. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• underlättat kontaktvägar till rehabiliteringsverksamheten genom en funktionsmail dit invånaren kan 

vända sig för kontakt oavsett tidpunkt 

• fört en kontinuerlig dialog kring värdegrund och bemötande där kontaktmannaskap och kontinuitet är 

viktiga beståndsdelar 

• upprättat Genomförandeplaner tillsammans med den enskilde för att säkra att den enskildes behov 

tillgodoses 

• För den enskildes räkning kontinuerligt uppdaterat relevanta kontaktuppgifter till aktuella medarbetare 

Ha en ändamålsenlig balans mellan fast- och visstidsanställda . 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• infört fasta scheman och intensifierat ett arbete som syftar till att skapa en god grund bemanning 

• arbetat med att öka grundbemanningen av sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att undvika köp 

av konsultinsatser 

• arbetat med att öka andelen fastanställda medarbetare 

Kompetensutveckling av medarbetare för att möta framtidens krav. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• erbjudit anställda medarbetare med vårdbiträdeskompetens att läsa till undersköterskor. Satsningen 

pågår även 2019 

• arbetat med att förbättra möjligheter för validering 

• arrangerat internutbildning avseende demens, palliativ vård, hot och våld, förflyttningsteknik, så rom

läggning, stroke, diabetes, senior alert, läkemedel, introduktion av nyanställda, inkontinensutbildning, 

att åldras med funktionsnedsättning, tvångssyndrom mm 

• utbildat sjuksköterskor inom inkontinensförskrivning 

• utbildat sjuksköterskor inom kognitiv svikt 

• utbildat sjuksköterskor och biståndshandläggare inom området SIP 

• utbildat sjuksköterskor i beslutsstödet Visam som fastställts ska gälla i hela Skåne inom ramen för Hälso

och sjukvårdsavtalet 

• på grund av ny lagstiftning drivit en förbättringsprocess avseende journalföring inom HSL. 
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• deltagit i handledarutbildning genom Vård och omsorgscollage för att ännu bättre ta hand om stu-

derande i verksamheten 

• arbetat med införande av nationella kvalifikationer enligt ICF och KVÅ 

• deltagit i externa utbildningar såsom till exempel IBIC- individens behov i centrum 

• drivit Digilitt.kom fö r 65 medarbetare på särskilt boende vilket syftar till att rusta medarbetarna för en 

alltmer digitaliserad vård och omsorg 

Utveckla förutsättningarna för spetskompetenta medarbeta re som ett led att öka kvalitet och attraktivitet 

genom karriärvägar. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• infört stödpedagoger inom stöd och omsorg 

• möjliggjort utbildning för demenssamordnare att ytterligare fördjupa sig inom demensområdet 

• infört HSL-undersköterska som har samtliga delegationer och kompetens att skriva i HSL-journal och 

som arbetar tätt med sjuksköterskorna 

• möjliggjort deltagande i kursen " Framtidens chefer" inom Familjen Helsingborg för att öka möjligheten 

till intern rekrytering 

• haft Äldrepedagog anställd med hjälp av finansiering från statliga stimulansmedel 

Fortsatt utveckling av verksamhet med socialt innehåll i samverkan med frivilligorganisationer. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• sammankallat till kontinuerliga samverkansmöten med frivilligorganisationer 

• i samverkan med frivilligorganisationer bedrivit bland annat sång och musikunderhållning 

Omvärldsbevaka, ta vara på samt använda nya tekniska hjälpmedel och innovationer. Digital isera för att 

möta morgondagens behov. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• beviljats medel om ESF-medel för att höja digitala färdigheter och förmågor bland baspersonal inom 

vård- och omsorg, Digilitt.kom 

• infört ytterligare digitala hjälpmedel till medarbetarna 

• ytterligare utvecklat säkerheten med digitala larm 

• agerat testbädd för nya trygghetslarm 

• drivit surfcate dit invånare kan ta med egen teknik och lära sig 

Vård och omsorg ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• erbjudit undersköterskeutbildning och validering för befintliga medarbetare 

• erbjudit ökad sysselsättningsgrad till medarbetare med fast anställning 

• återinfört medel för julavslutning i arbetsgrupperna 

• Båstads kommun har tagit till sig rekommendationer som kommit efter granskningar från Arbetsmiljö

verket gällande arbetsmiljön för medarbetare inom äldreomsorg samt första linjens chefer 

• Fasta scheman som ger en god framförh ållning både för den enskilde och för verksamheten 

Fortsatt utveckling av anhörigstöd i samverkan med frivilligorganisationer. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• arrangerat gemensam föreläsning med anhörigföreningen 

• deltagit vid anhörigmässa i samverkan med frivilligorganisationer 

Fortsätta arbetet med kvalitetsregister för att ytterligare stärka ett rehabiliterande och habiliterande ar

betssätt. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 



• utbildat ytterligare medrbetare inom kvalitetsregistret BPSD samt FUNCA 

• arbetat aktivt med registrering av personer med kognitiv svikt i registret BPSD 

• intensifierat arbetet med registreringar i Senior Alert 

Regelbunden rörelse- och balansträning ska vara en del i vård- och omsorgstagarens vardag. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 
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• arbetat med att utveckla och strukturera fysisk aktivitet utifrån den enskildes behov och önskemål. 

• bedrivit regelbunden gymnastik och rörelseträning i Båstad, Västra Karup och Förslöv 

• startat idrottsaktivitet för barn och unga med funktionsvariation 

• införskaffat projiceringsverktyg för att skapa rörelseglädje och intellektuell stimulans inom omsorgen av 

kognitivt siktande och intellektuellt funktionsnedsatta 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 50 bästa näringslivskommunen 

Innovativa lösningar inom vård och omsorg sker i samverkan med näringsliv/företag och universitet och 

högskolor. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• fortsatt befintlig samverkan inom Vård och omsorgscollage 

• medarbetare föreläser kontinuerligt på Akademi Båstad 

• initierat arbete med Högskolan i Halmstad i syfte at t engagera studenter att skriva examensuppsatser 

kring utmaningar relaterade till vård och omsorg i kommunen 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa miljökommunen 

Främja sortering av avfall samt arbeta för avfallsminimering. 

Vå rd och omsorgsförvaltningen har: 

• drivit en förbättringsprocess avseende inkontinenshjälpmedels vilket minskat avfallshanteringen genom 

att fel beställningar undvikits 

• förbättrat källsortering och avfallshantering inom boende och på Bjä redalen 

• upprättat rutiner för medarbetares sätt att hantera källsortering 

Införa ruttoptimering i hemvården. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• påbörjat arbetet men det är ännu inte helt slutfört 

Använda miljöbilar. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• intensivt arbetat för en ny bilorganisation som ska bidra till att nå målet med ökat antal miljöbilar 

• bytt ut bilar mot hybridbilar då det varit lämpligt 

• investerat i ytterligare elcyklar 



Använda miljövänliga produkter. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 
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• i samband med förbättringsprocessen avseende inkontinenshjälpmedel gjort en översyn av rutiner vil 

ket innebär att hänsyn tas till miljön vid val av produkter 

• valt det mest miljövänliga alternativet i de fall två likvärdiga produkter finns upphandlade 

Skapa miljömedvetenhet bland verksamhetsområdets medarbetare. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• bidragit till ökad miljömedvetenhet vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

• minskar antalet oanvända förskrivna hjälpmedel genom förbättringsprocess 

• haft löpande dialog om miljömedvetenhet i arbetsgrupperna 

Verksamhet: Vård och omsorg Insats: 10 bästa inom trygghet och hälsa 

Minska ensamhet och social isolering genom att erbjuda aktiviteter i lättillgängliga lokaler i samverkan med 

näringsliv, föreningar och frivilliga. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• startat idrottsaktivitet för barn och unga med funktionsvariation 

• startat öppen träffpunkt för personer med funktionsvariation 

• bedrivit öppna träffpunkter för äldre i Östra Karup, Förslöv, Grevie, Västra Karup, Torekov och Båstad 

• bedrivit dagliga aktiviteter på särskilda boende 

• arrangerat aktiviteter för anhöriga såsom studiecirkel, cafeträffar, fika på byn mm 

• deltagit i anhörigmässa på temat friskvård 

Fortsatt digitalisering för ökad trygghet. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• drivit surfcafe för ivånare i kommunen 

• arbetat tillsammans med teleleverantör för att förbättra telenätstäckningen på Bjärehalvön 

• drivit projekt avseende trygghetskamera, trygghetslarm och e-signering för läkemedel 

Stärka samverkan med kommunens vårdcentraler. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• ökat antalet möten med vårdcentralerna i kommunen för en god och hållbar samverkan 

• skapat utrymme för ronder mellan demenssamordnare och samtliga vårdcentraler 

• avdelat en intern projektledare som arbetet särskilt med ny lag" Lag om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård" och kommunen varit drivande i det arbetet 

• besök av anhörigstödet på vårdcentralerna i informationssyfte 
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Verksamhet: Vård och omsorg Insats: Kulturupplevelser året runt 

Tillvarata vård- och omsorgstagarens önskemål om kulturupplevelser för aktiviteter individuellt och i grupp 

i samverkan med frivilliga och föreningar. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• anordnat lägervistelse för personer med funktionsvariation 

• bjudit in till brukarmöte med syfte att samla in önskemål om kultur-och fritidsaktiviteter 

• fört dialog med besökare inom socialt innehåll och anhörigstöd gällande vilka aktiviteter som önskas 

• förevisat Kulturarenan.se för cirka 65 medarbetare på särskilt boende fö r äldre. Kulturarenan.se gör 

kultur som vanligtvis upplevs i konserthallen, på teater- och operascenen, på biografen eller på museet 

kan upplevas i det egna hemmet/på särskilt boende 

Verka för främjande av konst vid vård- och omsorgsboende samt i gemensamhetslokaler. 

Vård och omsorgsförvaltningen har: 

• arrangerat talangtävlingar, målning, pyssel och iordningställande av lokaler vid olika högtider, tex 

Halloween 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 13 av 20 

VN§ 19 Dnr VN 000026/2019 - 900 

Beslut om nytt datum för vård- och omsorgsnämndens 
marsmöte 2019 

Beskrivning av ärendet Beslut om nytt datum för vård- och omsorgsnämndens marsmöte 2019. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i mars i år skulle ha ägt rum 
den 20 mars men krockar dessvärre med en heldagsutbildning för samtliga 
förtroendevalda i Båstads kommun. Nämnden ska nu besluta om att ändra 
datum för sitt marssammanträde 2019. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 
2019-02-05. 

N ämndsekreterare Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde som enligt sammanträdes
kalendern skulle ha ägt rum onsdagen den 20 mars 2019 flyttas härmed 
till torsdagen den 21mars2019, med startkl.10.00 i Sessionssalen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

Dnr VN 000008/2019 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

14 av 20 

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 6 februari 2019 godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 

VN § 21 Dnr VN 000149/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-12-11. 

b). Granskning av kommunens målstyrning. 
Kommunstyrelsen besvarar granskningen i mars. 

c). Granskning av intern kontroll. 
Kommunstyrelsen besvarar granskningen i mars. 

d). Granskning av kommunens fordonshantering. 
Kommunstyre/sen besvarar granskningen i mars. 

e). Granskning av kommunens kostnader för resor och representation. 
Kommunstyrelsen besvarar granskningen i mars. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

15 av 20 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 

VN § 22 DnrVN 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 delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-12-01- 2018-12-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

16 av 20 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

cit ~ 
' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

Dnr VN 000041/2019 - 700 

Hyresreduktion i budget 2019 avseende Vången 

Sida 

17 av 20 

Beskrivning av ärendet I budget 2019 beslutades att hyresnivån för Vången skulle justeras ner med ett 
belopp om 100 tkr. Hyresavtalet gäller till och med 2020-12-31 med en årlig 
hyreskostnad om 200 tkr. Båstadhem har inte för avsikt att göra justeringar i 
befintligt hyresavtal. I samband med att Båstadhems trygghets boende stod 
klart beslöt kommunstyrelsen om ett hyresavtal med Båstadhem avseende 
gemensamhetslokalen Vången. Enligt avtal har Vård och omsorg möjlighet att 
bedriva aktiviteter inom Socialt innehåll och anhörigstöd i lokalen maximalt 
två dagar i veckan. Med den finansiering som finns för verksamhet finns det 
möjlighet att bedriva aktiviteter i lokalen 1,5 dag i veckan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2019-02-12. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl och avdelningschef Åsa Teveldal 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare diskussion 
med Båstadhem. 

j usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-12 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000041/2019-700 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Kommunstyrelsen 

Hyresreduktion i budget 2019 avseende Vången 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
diskussion med Båstadhem. 

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2019 beslutades att hyresnivån för Vången skulle justeras ner med ett belopp om 
100 tkr. Hyresavtalet gäller till och med 2020-12-31 med en årlig hyreskostnad om 200 tkr. 
Båstadhem har inte för avsikt att göra justeringar i befintligt hyresavtal. 

Bakgrund 

1 (1) 

I samband med att Båstadhems trygghets boende stod klart beslöt kommunstyrelsen om ett 
hyresavtal med Båstadhem avseende gemensamhetslokalen Vången. Enligt avtal har Vård och 
omsorg möjlighet att bedriva aktiviteter inom Socialt innehåll och anhörigstöd i lokalen 
maximalt två dagar i veckan. Med den finansiering som finns för verksamhet finns det 
möjlighet att bedriva aktiviteter i lokalen 1,5 dag i veckan. 

Aktuellt 
Efter beslutet om budget 2019 inleddes en dialog mellan tjänstemännen inom kommunen och 
Båstadhem. Båstadhem menar att ingånget hyresavtal gäller. Detta innebär att den budget
neddragning som ålagts vård- och omsorgsnämnden om 100 tkr inte kommer att kunna 
effektueras. Förvaltningen överlämnar till politisk överläggning genom detta ärende till 
vård- och omsorgsnämnden. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Båstadhem AB 

Samråd har skett med: 
Verksamhetsområdeschef på Teknik och service 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN §24 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut 
2018-10-01- 2018-12-31 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 
• Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt fyra beslut - gäller insatsen Särskilt boende. 

Sida 

18 av 20 

Tre av de personer vars beslut har inrapporterats som ej verkställts till IVO 
har inom tre månader efter gynnande beslut tackat nej till aktivt erbjudande 
om Särskilt boende. En person har erbjudits och tackat ja cirka 14 dagar efter 
att tre månader gått från det gynnande beslutet. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

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

Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2019-02-12. 

Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-10-01- 2018-12-31 godkänns och 
delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-12 
Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2018-10-01- 2018-12-31 godkänns och delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

• Socialtjänstlagen. SoL 
Totalt fyra beslut - gäller insatsen Särskilt boende. 

1 (1) 

Tre av de personer vars beslut har inrapporterats som ej verkställts till IVO har inom 
tre månader efter gynnande beslut tackat nej till aktivt erbjudande om Särskilt boende. 

En person har erbjudits och tackat ja cirka 14 dagar efter att tre månader gått från det 
gynnande beslutet. 

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

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

180813\c:\ciceron\dokumentarkiv\temp\kvartalsrapport till ivo - ej verkstä llda beslut 2018·10-0l - 2018-12-31- tjänsteskrivelse.docx\ha 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 19 av 20 

VN § 25 Dnr VN 000039 /2019 - 700 

Väckt ärende - Bjärehemmet 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende angående Bjärehemmet. 
Dnr: VN 000039/2019-700. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet får väckas eller inte och 
finner att nämnden beslutat att ärendet inte ska få väckas. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Ärendet får väckas. 
NEJ - Ärendet ska inte få väckas. 

Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 5 NEJ-röster. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson (M) X 

Kerstin Larsson (KD) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Helena Kruse (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

lb Nilsson (C) X 

Ordf. UlfJiewertz (M) X 

Summa: 4 5 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att ärendet 
inte får väckas. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet angående Bjärehemmet får inte väckas. 

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från Bjärepartiet och Centerpartiet. 
Se bilaga. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

f!c 



Från: 
Till: 

Marianne Mjöberg Eriksson <marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se> 
Henke.Andersson@bastad.se . 

Kopia: 
Datum: 

helena.kruse@yahoo.com; marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se; mmjoberg@ho ... 
2019-02-13 15:52 

Ärende: Reservation ärende 16 till protokollet 

Reservation 
Till Vård och Omsorgsnämndens sammanträde 190213, ärende 16 

Vi reserverar oss mot nämndens beslut att, efter votering, neka oss väcka ärende 16. 
Det handlar om beslutsgången vid aweckling av avd 3-4 på Bjärehemmet, Västra Karup. 

Båstad 13 feb 2019 
Marianne Eriksson-Mjöberg 
Ingrid Edgarsdotter 
Helena Kruse 

Skickat från min iPad 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Dnl&~t.b..b.} .. 1 I 
~QL:/ .. ::.l:Q.Q ....... / 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 20 av 20 

VN § 26 Dnr VN 000043/2019 - 700 

Väckt ärende - Humanitära aspekter av 3-4:ans tidiga stängning 
på Bjärehemmet 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende angående humanitära aspekter 
av 3-4:ans tidiga stängning på Bjärehemmet. Dnr: VN 000043/2019-700. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet får väckas eller inte och 
finner att nämnden beslutat att ärendet inte ska få väckas. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Ärendet får väckas. 
NEJ - Ärendet ska inte få väckas. 

Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 5 NEJ-röster. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson (M) X 

Kerstin Larsson (KD) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Helena Kruse (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 4 5 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att ärendet 
inte får väckas. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet angående humanitära aspekter av 3-4:ans tidiga stängning 
på Bjärehemmet får inte väckas. 

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från Bjärepartiet och Centerpartiet. 
Se bilaga. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

\JL ./Vå-
r 



Från: 
Till: 

Marianne Mjöberg Eriksson <marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se> 
Henke.Andersson@bastad.se 

Kopia: 
Datum: 

mmjoberg@hotmail .com; marianne.mjoberg.eriksson@bastad.se; helena.kruse@ ... 
2019-02-13 15:57 

Ärende: Reservation ärende 17 

Reservation 
Till Vård och Omsorgsnämnden protokoll för möte 190213 
Vi reserverar oss mot beslutet att, efter votering, neka oss väcka ärende nr 17. 
Det handlar om humanitära aspekter på 3-4 :ans stängning. 

Båstad 13 feb 2019 

Marianne Eriksson-Mjöberg 
Ingrid Edgarsdotter 
Helena Kruse 
Skickat från min iPad 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnärnnden 


