
fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-21 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 21 mars 2019 kl. 10.00 - 12.10. 

Ulf Jiewertz (M), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), Vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), Ledamot 
Rustan Svensson (M), Ledamot 
Kerstin Larsson (KD), Ledamot 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Ledamot 
Helena Kruse (BP), Ledamot 
Ib Nilsson (C), Ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), Ledamot 

Sida 
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Övriga 
närvarande: 

Mona Källbäck (M), ej tjg. ers. Gunilla Linghoff (M), ej tjg. ers. Irene Wikström (M), 
ej tjg. ers. Niclas Svanberg (S), ej tjg. ers. Claes Sjögren (BP), ej tjg. ers. 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef. Ingrid Pettersson, utredare/SAS. 
Åsa Teveldal, avdelningschef. Pernilla Holte, avdelningschef. 
Lena Täringskog, avdelningschef. Jenny Bengtsson, MAS. 
Marcus Åberg, ekonom. 

Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: Ib Nilsson. 

!~~agen den 28 marn 2019 kl lO:~cagcafec 

Henrik Andersson 

~q //<:;;?__, 
Ulf )iewÖJ'. d 

, lngci@/!!~I;~ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2019-03-21 

Från och med 2019-03-29 till och med 2019-04-20 

Kom7 /toret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

§§ 27 - 36 
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justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-21 

Dnr VN 000005/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av12 

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. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 

2. lb Nilsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00 
på kommunkansliet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-21 

Dnr VN 000006/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 
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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 ändringar och tillägg: 

Informationen från MAS/SAS utgår idag. 

Inkomna frågor med anledning av branden i Skogslidens kök 
- Tas upp under informationsärendena. 

Extra information - Detaljbudget 2019. 

Väckt ärende - Utökad rapportering av boendesituationen inom 
Vård och omsorg. 

Väckt ärende - Redovisning av korttidsvård utanför kommunen 
samt antalet vårddygn mm. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-21 5av12 

VN § 29 Dnr VN 000007 /2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

a). Hälso- och sjukvårdsavtalet: Mobilt team (Jenny Bengtsson). 

b). Politikerutbildning: Fortsättning (Olof Nilsson/Henrik Andersson). 

c). Branden i köket på Skogsliden. Inkomna frågor - se bilaga. 
(Emma Pihl, Jan Bernhardsson, Terese Wennerstrand, Pernilla Halte). 

d). Bjärehemmets avveckling: Status (Emma Pihl). 

e ). Styr kortet och beviljade beslut till särskilt boende samt utskrivningsstatistik 
från Region Skåne (Emma Pihl). 

f). Detaljbudget 2019 (Emma Pihl/Marcus Åberg). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



Henrik Andersson - Re: Sv: Informationsärende 

Från: Helena Kruse <helena.kruse@bastad.se> 
Till: Henrik Andersson 
Datum: 2019-03-14 21:57 
Ärende: Re: Sv: Informationsärende 

Båstad 20190313 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Bjärepartiets ledamöter väcker informationsärende inför VoO mötet, 20190321. 

Bjärepartiets ledamöter vill ha redovisning om förhållandena kring maten som går 
ut till de gamla sen köket på Skogsliden brann. 

Vård och Omsorg ombesö1jer matleverans till mer än 500 personer. Det är viktigt 
för de äldres hälsa och välbefinnande att maten håller hög kvalitet. En del 
personer har speciella behov, tex mat som är lätt att tugga, mat som ej framkallar 
allergi, mat som är lättsmält, mm. 
Även om Teknik och Service har det formella ansvaret för matens tillagning delas 
den ut av personal anställd av V &0. Många får både matleverans och hemtjänst. 
En del får bistånd för måltider. 
Efter branden på Skogsliden är det viktigt att följa upp att matleveransema håller 
fortsatt hög kvalitet. Matens kvalitet beror också på hängiven personal. 

Vi vill va1je månad få information om: 
I) hur går det med renoveringen av köket? 
2) hur fungerar det för personalen att arbeta i annat kök? 
3) har kvaliten på maten ändrats? 
4) får hemtjänstpersonalen mer klagomål på maten? 
5) vilken information får anhöriga och boende om ändringar i matleveranse1na 
och dess kvalitet? 
6) vilka kanaler finns för ev ldagomål på maten? 

När tillsätts tj änsten efter Mikael i köket? 

Marianne Eriksson-Mjöberg bp 
Ingrid Edgarsdotter bp 
Helena Kruse bp 

Skickat från min iPad 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 30 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-21 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Sida 

6av12 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 28 februari 2019 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden 
av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag till beslutet Ekonomisk månadsuppföljning per den 28 februari 2019. 

Föredragande Ekonom Marcus Åberg och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-21 

Dnr VN 000054/2019 - 700 

Sida 

7av12 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Beskrivning av ärendet Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation 
är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 
socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och 
det ska finnas förutsättningar för lärande. SKL:s förslag omfattar en samlad 
gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och 
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, 
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 
- stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 
Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie 
medlemsavgiften som kommunerna betalar till SKL. SKL:s rekommendation 
innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerställer och 
gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna 
utveckla en mer kunskaps baserad och jämlik socialtjänst och kommunal 
hälso- och sjukvård med stöd av SKL. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-03-05, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-05 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000054/2019-700 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta SKL:s rekommen
dation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskaps
styrning i socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Utgångspunkten för Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation är att bästa 
möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

SKL:s förslag omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning 
och styrning av: 
- de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård inom främst 
äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för soci
altjänstens verksamheter. 
- stöd för uppföljning och analys genom tex. brukarundersökningar och utveckling av gemen
samma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 
- nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen som inte ryms i den ordinarie medlemsavgiften som 
kommunerna betalar till SKL. 

SKL:s rekommendation innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) säkerstäl
ler och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att tillsammans kunna utveckla en 
mer kunskaps baserad och jämlik socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av 
SKL. 

SKL:s kostnadsuppskattning är att varje kommun för ovanstående betalar ca 1,95 kr/invånare i 
kommunen vilket för Båstads del innebär cirka 29 000 kr per år från och med 2020. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver merpar
ten av kommunerna anta rekommendationen. Om merparten av kommunerna avstår från att 
anta rekommendation kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. 

SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på 
SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 2017- 2018. Det angavs i 
rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisat
ionen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 



2 (2) 

Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal medfinansiering ökat. En pådri
vande faktor är fortlevnaden av de kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa regis
ter har finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om Bättre liv för sjuka 
äldre mellan SKL och staten samt av landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvali
tetsregister av staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för kvalitets
register minskade från 2018. Detta har lett till att de kvalitetsregister som kommunerna an
vänder och som förvaltas av landstingen är underfinansierade och därmed har svårigheter att 
bedriva sin verksamhet som tidigare. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för medlem
marna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyr
ning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Konsekvenser av beslut 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för att socialtjänstens 
verksamheter har tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas, möjligheter att 
kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa, brukarinflytande genom till ex
empel brukarundersökningar samt att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga för
bättringar utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av kvalitet och 
resultat. 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Sveriges kommuner och landsting 
Kommunfullmäktige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
SKL:s rekommendation till kommunerna om en gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-21 

Dnr VN 000008/2019 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 
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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 14 mars 2019 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-21 

VN § 33 Dnr VN 000149/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2019-01-22. 

b ). Protokoll från handikapprådet/tillgänglighetsrådet 2019-02-05. 

c). Tillgänglighetsanpassning av Båstads station enligt Trafikverkets 
stationsklassning. 

d). Protokoll från pensionärsrådet 2019-02-14. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

9av12 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-21 

DnrVN 000018/2019- 900 

Delegationsbeslut 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns 
tillgängliga under sammanträdet i särskild pärm. Vid detta möte föreligger 
följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-01-01 - 2019-01-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ rf~ \_ 
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-21 11av12 

VN § 35 Dnr VN 000064/2019 - 700 

Väckt ärende - Redovisning av korttidsvård utanför kommunen 
samt antalet vårddygn mm 

Beskrivning av ärendet Ib Nilsson (C) väcker ett nytt ärende på sammanträdet: Förvaltningen får i 
uppdrag att månadsvis skriftligen redovisa: 

Beslut 

- Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet 
vård dygn. 
- Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat 
ta emot samt antalet vård dygn. 
- Antalet vård tagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten 
Qämfört med kostnaden för vård i särskilt boende). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes signaturer \ Utdragsbestvrkande 

( i;1YZ 
V 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-03-21 12av12 

VN § 36 Dnr VN 000063/2019 - 700 

Väckt ärende - Utökad rapportering av boendesituationen 
inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Marianne Eriksson Mjöberg m f1 i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på 
sammanträdet: Nedläggning av avdelning 3-4:an på Bjärehemmet innebär risk 
för längre köer till vårdboenden. Inför denna förändring krävs en uppföljning. 
Vi får vid varje möte muntlig rapport om platssituationen. Yrkar nu på skriftlig 
rapport varje möte angående senaste månaden med vissa tillägg enligt nedan: 
- Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 

Beslut 

- Hur många platser finns i korttidsboende? 
- Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför 
kommunen? 
- Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen? 
(föregående månad) 
- Vilken kostnad? 
- Hur många står i kö till särskilt boende? 
- Hur länge har de stått i kö? 
- Har växelvård blivit uppskjuten? 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


