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Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 16.00. 
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Marianne Eriksson Mjöberg 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-08-14 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-08-22 till och med 2019-09-13 
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för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift -
Henrik Andersson 
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IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §67 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000005/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av19 

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. Marianne Eriksson Mjöberg utses som justeringsperson. 

2. Helena Kruse utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 16.00 
på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

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 och ändringar under 
informationsärendena: 

- Rekryteringsprocessen kring ny vård- och omsorgschef. 

Sida 

4av19 

- Ny förbundschef för Kommunalförbundet Medelpunkten : Fredrik Eklund. 

MAS och SAS informerar - Lex Maria, Lex Sarah - utgår idag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-14 5av19 

VN § 69 Dnr VN 000007 /2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 

• Bjärehemmet: Status 

• Branden i köket på Skogsliden: Status 

• Öppna Jämförelser - möjlighet att ställa fördjupade frågor 

• Försöksverksamhet - Hemstödsteam 

• Demensteamet presenterar sig: Lotta Lund och Cecilia Santesson Gustafsson 

• Kunskapshöjande diskussion kring psykisk ohälsa: Mia Nelson-Kurdve 
från PO Skåne och Åsa Teveldal 

• Redovisning av utfall av handlingsplanen för en ekonomi i balans 

• Rekryteringsprocessen kring ny vård- och omsorgschef 

•Ny förbundschefför Kommunalförbundet Medelpunkten: Fredrik Eklund 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000027 / 2019 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Sida 

6av19 

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 31 juli 2019. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000111/2018 - 905 

Redovisning av insatser avseende nämndsplan 2019, 
första halvåret 

Sida 

7 av19 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-08-05, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-05 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000111/2018-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Redovisning av insatser avseende Nämndsplan 2019, första halvåret 

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 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa inom Vård och omsorg. Förvaltningen 
har under första halvåret arbetat inom olika område för att nå målet. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Redovisning av utförda insatser för att nå 2019 års nämndsmål. 

1 (1) 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-14 8av19 

VN § 72 Dnr VN 000131/2019 - 700 

Ramväxling från Ängens servicebostad till Myllefallets 
gruppbostad 

Beskrivning av ärendet I december månad 2017 verkställde Båstads kommun ett beslut om bostad med 
särskild service enligt LSS på Ängens servicebostad kopplat till enskild vård och 
omsorgstagare med omfattande omvårdnads behov. Den aktuella vård och 
omsorgstagaren har omfattande omvårdnads behov och behöver insatser 
dygnet runt, dagtid dubbelbemanning och nattetid vaken personal. Kommunen 
hade vid det aktuella tillfället inga förutsättningar gällande ekonomisk 
planering kopplade till det omfattande ärendet och Kommunfullmäktige 
sanktionerade ett underskott med 4,15 mkr. Från och med 2019-01-01 fick 
Ängens servicebostad, till följd av det nya ärendet, förstärkning i budget med 
motsvarande 4,15 mkr. Den aktuella vård- och omsorgstagaren har under året 
gjort en positiv utveckling och personalen har hittat nya, effektiva och 
fungerande arbetssätt. Det innebär att kostnaden för 2019 beräknas till 3,65 
mkr, det vill säga 500 tkr lägre än budgeterat. På Myllefallets gruppbostad har 
platserna utökats från och med 2019-01-01, från två till tre. I samband med 
detta har bemannings behovet på Myllefallet ökat, vilket bland annat innebär 
behov av vaken nattpersonal. Att gå från sovande till vaken natt motsvarar 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

cirka 500 tkr/år. En ökad plats på gruppboende ger positiva effekter i LSS
utjämningssystemet motsvarande knappt 1 mkr. Dock tillfaller denna positiva 
effekt Kommunstyrelsen. Utifrån ovanstående förändrade behov föreslås en 
ramväxling i budget med 500 tkr från Ängens servicebostad till Myllefallets 
gruppbostad. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Åsa Teveldal och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2019-07-01. 

Avdelningschef Åsa Teveldal föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att göra en ramväxling av budget för 2019 
med 500 tkr från Ängens servicebostad till Myllefallets gruppbostad. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-07-01 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000131/2019-700 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ramväxling från Ängens servicebostad till Myllefallets gruppbostad 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att göra en ramväxling av budget för 2019 med 500 tkr 
från Ängens servicebostad till Myllefallets gruppbostad. 

Sammanfattning av ärendet 
I december månad 2017 verkställde Båstads kommun ett beslut om bostad med särskild 
service enligt LSS på Ängens servicebostad kopplat till enskild vård och omsorgstagare med 
omfattande omvårdnadsbehov. 

Den aktuella vård och omsorgstagaren har omfattande omvårdnads behov och behöver insatser 
dygnet runt, dagtid dubbelbemanning och nattetid vaken personal. Kommunen hade vid det 
aktuella tillfället inga förutsättningar gällande ekonomisk planering kopplade till det 
omfattande ärendet och Kommunfullmäktige sanktionerade ett underskott med 4,15 mkr. 

Från och med 2019-01-01 fick Ängens servicebostad, till följd av det nya ärendet, förstärkning i 
budget med motsvarande 4,15 mkr. Den aktuella vård och omsorgstagaren har under året 
gjort en positiv utveckling och personalen har hittat nya, effektiva och fungerande arbetssätt." · 
Det innebär att kostnaden för 2019 beräknas till 3,65 mkr, det vill säga 500 tkr lägre än 
budgeterat. 

På Myllefallets gruppbostad har platserna utökats från och med 2019-01-01, från två till tre. 
I samband med detta har bemannings behovet på Myllefallet ökat, vilket bland annat innebär 
behov av vaken nattpersonal. Att gå från sovande till vaken natt motsvarar cirka 500 tkr /år. 
En ökad plats på gruppboende ger positiva effekter i LSS-utjämningssystemet motsvarande 
knappt 1 mkr. Dock tillfaller denna positiva effekt Kommunstyrelsen. 

Utifrån ovanstående förändrade behov föreslås en ramväxling i budget med 500 tkr från 
Ängens servicebostad till Myllefallets gruppbostad. 

Åsa Teveldal, avdelningschef 
Stöd och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
Vård och omsorg 



1Ji:1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000132/2019 - 700 

Viljeinriktning angående psykiatriboende 

Sida 

9av19 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har idag inget boende för personer med psykiatrisk 
problematik vilket medför att kommunen köper externa platser för personer 
med dessa behov. För att driva en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet kan 
antalet berörda individer inte vara för få men då psykisk ohälsa ökar i Båstads 
kommun, liksom i resten av Sverige, ses nu ett behov av egendriftat boende i 
kommunen. Till detta kommer ny lagstiftning där kommunen är skyldig att 
ombesörja omhändertagande av personer som skrivs ut från psykiatrisk vård 
inom tre kalenderdagar till skillnad mot tidigare då det var trettio arbetsdagar. 
Detta kräver även korttidsplatser avseende psykiatrisk problematik. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Åsa Teveldal och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2019-06-26. 

Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag.att fortsätta 
planeringen av ett psykiatriboende enligt Lagen om särskilt stöd. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-26 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000132/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

lnriktningsbeslut - Psykiatriboende enligt LSS 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen av 
ett psykiatriboende enligt Lagen om särskilt stöd. 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstads kommun har idag inget boende för personer med psykiatrisk problematik vilket med
för att kommunen köper externa platser för personer med dessa behov. För att driva en kvali
tativ och resurseffektiv verksamhet kan antalet berörda individer inte vara för få men då psy
kisk ohälsa ökar i Båstads kommun, liksom i resten av Sverige, ses nu ett behov av egendriftat 
boende i kommunen. Till detta kommer ny lagstiftning där kommunen är skyldig att ombesörja 
omhändertagande av personer som skrivs ut från psykiatrisk vård inom tre kalenderdagar till 
skillnad mot tidigare då det var trettio arbetsdagar. Detta kräver även korttidsplatser avseende 
psykiatrisk problematik. 

Aktuellt 
Behovet av boendeplatser för psykiatriska behov ökar. Idag har Båstads kommun runt fem 
personer placerade i privat verksamhet. Genom att samla dessa i egen regi kommer Båstads 
kommun att på ett mer effektivt sätt kunna möta de framtida behov som kommer av förändrad 
lagstiftning·Bch ökad psykisk ohälsa i samhället. I samband med att Haga park står klart finns 
det lämpliga lokaler på Ängagården för denna verksamhet. Ängagården kan då innehålla såväl 
lägenheter för personer i behov av kontinuerligt boende på grund av psykiatriska behov men 
också korttidsplatser för de personer som kommer från sjukhuset utan att i det korta perspek
tivet ha alla resurser för att klara ett ordinärt boende. 

Konsekvensanalys 
Ekonomi 
Idag köps platser till en kostnad om cirka 6 mkr /år. Detta är tillräckligt för att driva ett ovan 
beskrivet boende. Till detta kommer positiva effekter i det så kallade LSS-utjämningssystemet. 

Verksamhet 
Vid rekrytering av medarbetare till ett psykiatriboende kommer det att skapas möjligheter till 
kompetenshöjning i verksamheten. 

Samhälle 
Personer med psykiatriska behov kan få dessa behov tillgodosedda på hemmaplan. I takt med 
att psykisk ohälsa ökar kommer detta att beröra allt fler, både vård- och omsorgstagare som 
närstående. 

Åsa Teveldal Emma Pihl 
Avdelningschef, stöd och omsorg Vård- och omsorgschef 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000127 /2019 - 700 

Intern kvalitetsrevision inom hemvården 

Sida 

10av19 

Beskrivning av ärendet Sas (socialt ansvarig socionom) och Mas (medicinsk ansvarig sjuksköterska) 
genomför kvalitetsgranskning i vård- och omsorgs verksamheter en gång/år. 
Sas tittar på Socialtjänst-lagen (SoL)och Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) lagrums delar och Mas tittar utifrån Hälso- och 
sjukvårdslagen (Hsl). Syftet är att uppmärksamma brister och korrigera dessa 
samt följa upp åtgärderna. Vid allvarliga brister krävs det in en handlingsplan 
för vidtagna åtgärder samt ett uppföljningsmöte. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson och Mas Jenny Bengtsson, daterad 
2019-06-26, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson och Mas Jenny Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen och lägger den 
till handlingarna. 

2. Vård- och omsorgsnämnden informeras när identifierade brister 
är åtgärdade alternativt handlingsplan tagits fram. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-26 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000127 /2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Intern kvalitetsrevision inom Hemvården 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen och lägger den till handlingarna. 

Vård- och omsorgsnämnden informeras när identifierade brister är åtgärdade 
alternativt handlingsplan tagits fram. 

Bakgrund 
Sas (socialt ansvarig socionom) och Mas (medicinsk ansvarig sjuksköterska) genomför 
kvalitetsgranskning i vård- och omsorgs verksamheter en gång/år. Sas tittar på Socialtjänst
lagen (SoL)och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) lagrums delar 
och Mas tittar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (Hsl). Syftet är att uppmärksamma brister och 
korrigera dessa samt följa upp åtgärderna. Vid allvarliga brister krävs det in en handlingsplan 
för vidtagna åtgärder samt ett uppföljningsmöte. 

Aktuellt 
Intern kvalitets revision har genomförts inom Hemvården utifrån indelningen av olika område. 
Genomförandet av kvalitetsgranskning görs dels genom granskning av slumputvalda journaler 
samt på plats i verksamheten. För att kunna vara förberedd får verksamheten gransknings
underlaget utskickat i god tid innan revisionen. Revisionen har i stort fallit ut väl och för de 
delar där förbättringspotential tas åtgärdsplan fram av berörd verksamhet och redovisar 
till Sas och Mas. Nämnden erhåller rapport då bristerna är åtgärdade. 

Ingrid Pettersson, Sas Jenny Bengtsson, Mas 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kvalitetsgranskningsunderlag, Hemvård 



IJl.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-14 11av19 

VN § 75 Dnr VN 000063/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Utökad rapportering av 
boendesituationen inom Vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Ärendet har väckts av Bjärepartiet med anledning av att de befarar att 
nedläggningen av Bjärehemmet kommer att innebära en risk för längre köer till 
vård boenden. Bjärepartiet yrkar nu på att vid kommande sammanträden få en 
skriftlig rapport över hur situationen har varit den senaste månaden. Därutöver 
önskar de löpande få svar på ett antal frågeställningar 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

enligt följande: 

- Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
- 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? 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-08-01. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Helena Kruse (BP) och Ingrid 
Edgarsdotter (BP): Fortsatt rapportering ska göras av punkterna 3-8 
i ärendemening 9 2019-08-14. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Bjärepartiets 
yrkande ovan och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 
Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Bjärepartiets yrkande. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-14 12av19 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson (M) X 

Kerstin Larsson (KO) 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: 5 4 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat enligt 
förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

2. Vård- och omsorgsnämnden tackar för denna särskilda redovisning under 
Bjärehemmet, 3-4:ans avveckling under våren 2019 och återgår nu till 
sedvanlig information i form av styrkort och beviljade beslut till särskilt 
boende och härmed avslutas ärendet. 

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från Bjärepartiet, se bilaga. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Båstad 20190814 
Vård och Omsorgsmöte 

Reservation punkt 9 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

~19 -08- 1 9 ' 
Dnr . .. /J/. .. ~.~ .. {/. .. ~.§~ 
~ .. ?.l..1. ... =. .. 1:QF:. .... 

Bjärepartiets ledamöter reserverar sig mot att nämnden avslog vått yrkande om fortsatt utökad 
rapportering av boendesituationen inom våi·d och omsorg. 

Bjärepaitiets ledamöter 
Helena Krnse 
Ingrid Edgarsdotter 
Marianne Eriksson-Mjöberg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-01 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000063/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Utökad rapportering av boendesituationen inom Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för denna särskilda redovisning under Bjärehemmet, 
3-4:ans avveckling under våren 2019 och återgår nu till sedvanlig information i form av 
styrkort och beviljade beslut till särskilt boende och härmed avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Ärendet har väckts av Bjärepartiet med anledning av att de befarar att nedläggningen av 
Bjärehemmet kommer att innebära en risk för längre köer till vårdboenden. Bjärepartiet yrkar 
nu på att vid kommande sammanträden få en skriftlig rapport över hur situationen har varit 
den senaste månaden. Därutöver önskar de löpande få svar på ett antal frågeställningar 
enligt följande: 

- Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
- 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? 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att tidigarelägga avvecklingen av Bjäre
hemmet, som en konsekvens av bristande ekonomiska resurser. Risk- och konsekvensanalys 
upprättades och de boende har fått framföra önskemål gällande val av nytt boende. 

Vård och omsorgsnämnden får vid varje nämndssammanträde en muntlig rapport om 
platssituationen, samt en redogörelse över antal köpta platser i former av korttidsboende 
vid Norra Vram. 

Nuläget i Båstads kommun: 
1. Hur många platser finns i särskilt boende? (Ändras under 2019) 
Maj: 
Det fanns 123 lägenheter för särskilt boende. 
Juni: 
Det fanns idag 123 lägenheter för särskilt boende. 
Juli: 
Det fanns 114 lägenheter för särskilt boende. 



2. Hur många platser finns i korttidsboende? 
Maj: 
14 platser inom ramen för den egna korttidsverksamheten. 
Juni: 

2 (3) 

12 platser inom ramen för den egna korttidsverksamheten då ett rum tillfälligt fick användas 
som kontor på grund av undermålig arbetsmiljö vilken medförde sjukskrivning. 
Juli: 
14 platser inom ramen för den egna korttidsverksamheten. 

3. Hur många patienter vistas i Norra Vram (eller motsvarande) utanför kommunen? 
Maj: 
Sju olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 158 dygn vilket motsvarar 5,1 platser. 
Juni: 
Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 103 dygn vilket motsvarar 3,4 platser. 
Juli: 
Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 139 dygn och två personer vistades i Vittsjö, 
totalt 20 dygn. Det motsvarar 5,1 platser. 

4. Hur många dygn har Vård och omsorg betalat för platser utanför kommunen? 
(föregående månad) 
Maj: 
158 dygn. 
Juni: 
103 dygn 
Juli: 
159 dygn 

5. Vilken kostnad? 
Maj: 
Norra Vram: 158 dygn x 2414 kr= 381 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 316 tkr. 
Juni: 
Norra Vram: 103 dygn x 2414 kr= 249 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 206 tkr. 
Juli: 
Norra Vram och Vittsjö: 159 dygn x 2414 kr= 384 tkr 
Egen regi: motsvarande kostnad cirka 318 tkr. 

6. Hur många står i kö till särskilt boende? 
Maj: 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 20 personer avseende somatiskt behov och fyra 
personer avseende kognitiva behov. 
Juni: 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 17 personer avseende somatiskt behov och sex 
personer avseende kognitiva behov. 
Juli: 
Det finns sammantaget beviljade beslut för 13 personer avseende somatiskt behov och åtta 
personer avseende kognitiva behov. 



7. Hur länge har de stått i kö? 
Maj: 
Fyra personer har väntat sammantaget 69 dagar över tiden. 
Juni: 
Fyra personer har väntat sammantaget 133 dagar över tiden. 
Juli: 
Nio personer har väntat 206 dagar över tiden. 

8. Har växelvård blivit uppskjuten? 
Maj: Nej 
Juni: Nej 
Juli: Ja för en person men det föll bättre ut för vårdtagaren och dess närstående 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

3 (3) 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000064/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Redovisning av korttidsvård utanför 
kommunen samt antalet vårddygn mm 

Beskrivning av ärendet Ärendet har väckts av Centerpartiet som önskar skriftlig månatlig 
redovisning av: 
- Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet 
vård dygn. 

Sida 

13av19 

- 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 
Uämfört med kostnaden för vård i särskilt boende). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-08-01. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

2. Vård- och omsorgsnämnden tackar för denna särskilda redovisning under 
Bjärehemmet, 3-4:ans avveckling under våren 2019 och återgår nu till 
sedvanlig information i form av styrkort och beviljade beslut till särskilt 
boende och härmed avslutas ärendet. 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

CIJ~JA -~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-01 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000064/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Månatlig redovisning enligt Centerpartiets väckta ärende 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Vård- och omsorgsnämnden tackar för denna särskilda redovisning under Bjärehemmet, 
3-4:ans avveckling under våren 2019 och återgår nu till sedvanlig information i form av 
styrkort och beviljade beslut till särskilt boende och härmed avslutas ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har väckts av Centerpartiet som önskar skriftlig månatlig redovisning av 

Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet vårddygn 
Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat ta emot 
samt antalet vårddygn 

1 (2) 

Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten (jämfört med 
kostnaden för vård i särskilt boende) 

Nuläget i Båstads kommun: 
Antalet individer som fått korttidsvård utanför kommunen samt antalet vårddygn 
Maj: Sju olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 158 dygn vilket motsvarar 5,1 platser. 
Juni: Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 103 dygn vilket motsvarar 3,4 platser. 
Juli: Sex olika personer vistades vid Norra Vram, totalt 139 dygn och två personer vistades i 
Vittsjö, totalt 20 dygn. Det motsvarar 5,1 platser. 

2. Antalet färdigbehandlade patienter på sjukhus som kommunen inte kunnat ta emot samt 
antalet vårddygn 
Maj: Sammantaget två personer som stannat kvar på sjukhuset mer än tre dagar efter utskriv
ningsklar, vilket ger cirka fyra vårddygn. Dock har betalningsgränsen ej överskridits för peri
oden. 
Juni: Sammantaget sex personer som stannat kvar på sjukhuset mer än tre dagar efter utskriv
ningsklar, vilket ger cirka 26 vårddygn. Dock har betalningsgränsen ej överskridits för peri
oden. 
Juli: Sammantaget tio personer som stannat kvar på sjukhuset mer än tre dagar efter utskriv
ningsklar, vilket ger cirka 18 vårddygn. Dock har betalningsgränsen ej överskridits för peri
oden. 



2 (2) 

3. Antalet vårdtagare som fått vård i hemmet fler timmar än brytpunkten1 Uämfört med kost
naden för vård i särskilt boende) 
Maj: Fem personer 
Juni: Fem personer 
Juli: Tre personer 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

1 Värdet för begreppet "brytpunkt" finns inte längre i Båstads kommun då det togs fram av ett 
externt företag där avtalet sades upp under 2018 som en besparing. I följande svar har må
nadskostnaden för en boendeplats (2017) dividerats med den ersättning hemvården fick per 
utförd timma (2017). Kvoten ger då en indikation på hur många timmar hemvården kan utföra 
per år för att nå samma summa som kostnaden för en boendeplats. Detta fördelas sedan på 12 
månader. Det ger en uträkning enligt följande: (851586/377)/12=188. Brytpunkten går genom 
denna uträkning vid 188 timmar i månaden. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000095/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Månatliga siffror 

Sida 

14av19 

Beskrivning av ärendet I samband med genomlysningen för en ekonomi i balans togs ett styrkort fram 
tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden för att tillgodose nämndens 
behov av information om verksamheten. Under våren 2019 har Bjärepartiet 
begärt fler uppföljningsparametrar och har nu väckt ett ärende om att få dessa 
parametrar införda i en mall som beskrivs i det väckta ärendet. Bedömningen 
är att den information som ges är tillräcklig och respektive ledamot har 
möjlighet att självständigt anteckna den information man önskar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2019-08-01. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkanden Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall till ärendet. 

Proposition 

Beslut 

Irene Ebbesson (S) : Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-01 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000095/2019-700 

Väckt ärende - Månatliga siffror 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningen har kontinuerligt redovisning av information till Vård- och omsorgsnämnden i 
den form som beslutats om. BP har under våren begärt ytterligare uppgifter och har nu väckt 
ett ärende där de önskar att förvaltningen ska föra samman dessa data i en tabell istället för 
att endast ges som information. Ärendet avslås. 

Aktuellt 
I samband med genomlysningen för en ekonomi i balans togs ett styrkort fram tillsammans 
med Vård- och omsorgsnämnden för att tillgodose nämndens behov av information om 
verksamheten. Under våren 2019 har Bjärepartiet begärt fler uppföljningsparametrar och 
har nu väckt ett ärende om att få dessa parametrar införda i en mall som beskrivs i det väckta 
ärendet. 

Bedömningen är att den information som ges är tillräcklig och respektive ledamot har 
möjlighet att självständigt anteckna den information man önskar. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl 



IJi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000094/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Äldre i hemmen med behov av 
kommunens specialkost 

Sida 

15av19 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende där de önskar att förvaltningen ska se över 
och förändra nivån på antalet måltider som serveras dagligen i hemvården för 
personer med specialkost. Idag finns det inom ramen för det kommunala 
uppdraget måltid som beviljat bistånd en gång dagligen. I takt med att tjänster i 
samhället ökar finns möjligheter till att behovet även av specialkost kan 
tillgodoses på annat sätt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2019-08-01. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Helena Kruse (BP): Återremiss. 

Proposition 

Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer först proposition huruvida ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag. 
Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ - Ärendet ska återremitteras. 

Forts. på nästa sida. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-14 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstningen utfaller med 5 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan: 

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. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 5 4 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att avgöra 
ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden beslutat i enlighet 
med förvaltningens förslag. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna från Bjärepartiet, se bilaga. 

Sida 

16av19 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Båstad 20190814 
Vård och Omsorgsmöte 

Reservation 

BÅSTADS KOMMUN 
\/.:\rd- och omsorgsnämndan 

~lA.U.~q.b..~.t/ 
..... .Qf..tf. .. :-. .. 1:.o o ·············· 

Bjärepartiets ledamöter reserverar sig mot att nämnden avslog vårt yrkande angående specialkost. 

Bjärepartiets ledamöter 
Helena Kruse 
Ingrid Edgarsdotter 
Marianne Eriksson-Mjöberg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-01 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000094/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Väckt ärende -Äldre i hemmen med behov av specialkost 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden avslår ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

BP har väckt ett ärende där de önskar att förvaltningen ska se över och förändra nivån på anta
let måltider som serveras dagligen i hemvården för personer med specialkost. Idag finns det 
inom ramen för det kommunala uppdraget måltid som beviljat bistånd en gång dagligen. I takt 
med att tjänster i samhället ökar finns möjligheter till att behovet även av specialkost kan till
godoses på annat sätt. 

Aktuellt 
Idag kan den enskilde ansöka om måltider en gång per dag i ordinärt boende. BP anför ett be
hov att utöka detta till att erbjuda måltider två gånger per dag till personer i behov av special
kost. Kommunen har att bistå med sådant som inte kan tillgodoses av andra. I takt med att 
tjänster i samhället ökar finns möjligheter till att behovet även av specialkost kan tillgodoses 
på annat sätt. Det finns idag en rad anpassade produkter på marknaden som går att köpa i van-

.. liga mataffärer. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Inga konsekvenser 

Verksamhet 
Utökat uppdrag för verksamheten om två måltider ska levereras per dag. Behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. 

Ekonomi 
Ökade kostnader för kommunen i form av arbetstid 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Mi ljökonsekvensa na lys 
Ej aktuellt 

Vård och omsorg 
Emma Pihl 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000008/2019 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

17av19 

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 5 augusti 2019 godkänns. 

) usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 80 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 

Dnr VN 000149/2018 - 900 

Sida 

18av19 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Skrivelse och namnunderskrifter: 
- Låt oss behålla våra träffpunkter så som de är 

b) . Ekonomirapport januari-maj 2019 

c). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-05-28 

d). Protokoll från pensionärsrådet 2019-06-13 

e). Beslut från Arbetsmiljöverket- föreläggande med vite 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-08-14 

VN § 81 Dnr VN 000018/2019 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

- Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-04-01 - 2019-06-30 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

19av19 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


