
	

	

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Datum:	 Onsdagen	den	18	september	2019.	

Tid	och	plats:	 Kl.	13.00	i	Astrakanen,	kommunhuset	i	Båstad:		
	 Inleds	med	en	workshop	kl.	13.00	–	15.00	angående	nästa	års	nämndsplan.		
	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

	 Upprop	 ‐‐	 ‐‐

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐	 ‐‐

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐	 ‐‐

3. Informationsärenden:
	
•	Workshop	angående	nästa	års	nämndsplan	
•	Lekmannarevisorerna	för	vård‐	och	omsorgsnämnden		
			närvarar	på	dagens	sammanträde	och	presenterar	sig	kort	
•	Styrkortet	och	beviljade	beslut	till	särskilt	boende	och	
			hemtagningsstatistik	
•	Rekrytering	av	ny	vård‐	och	omsorgschef:	Lägesrapport	
•	Haga	Park	i	Förslöv:	Lägesrapport	
•	Redovisning	av	utfall	av	handlingsplanen	för	en	ekonomi	i	balans	
•	MAS	och	SAS:	Lex	Maria,	Lex	Sarah	

‐‐	 ‐‐

4. Ekonomisk	månadsuppföljning	per	den	31	augusti	2019
(Kompletteras	senare)	

Marcus	Åberg/	
Ingrid	Pettersson	

VN

5. Uppdatering	av	måltidsersättning	för	personal	inom	
LSS‐verksamheten	

Åsa	Teveldal	 VN

6. Svar	på	väckt	ärende	‐ Rabatterade	luncher	på	Bjäres	
restauranger	för	+65	‐	förfrågan	till	samtliga	restauranger	

Lena	Täringskog	 VN

7. Kvartalsrapport	till	IVO	‐	Ej	verkställda	beslut	2019, kvartal	2 Magnus	Ohlsson/	
Lena	Täringskog	

VN

8. Beslutslogg	för	vård‐	och	omsorgsnämnden ‐‐	 VN

9. Delgivningar	 ‐‐	 VN

10. Delegationsbeslut	 ‐‐	 VN

	
Båstad	den	10	september	2019	
	

	
Ulf	Jiewertz	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-09-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000005/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 
2. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 
3. Justeringen äger rum onsdagen den 25 september 2019 kl. 16.00 på kommunkansliet.   
 
Sammanfattning 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. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-09-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000006/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Dagordningen godkänns.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen.  
 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-09-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000007/2019 – 900 
 
 

Informationsärenden  
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
• Workshop angående nästa års nämndsplan 
 
• Lekmannarevisorerna för vård- och omsorgsnämnden närvarar på dagens sammanträde  
    och presenterar sig kort 
 
• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
 
• Rekrytering av ny vård- och omsorgschef: Lägesrapport 
 
• Haga Park i Förslöv: Lägesrapport 
 
• Redovisning av utfall av handlingsplanen för en ekonomi i balans 
 
• MAS och SAS: Lex Maria, Lex Sarah 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
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Datum: 2019-09-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000027/2019 – 900 
 
 

Ekonomisk månadsuppföljning  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns.   
 
Sammanfattning 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.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2019-09-04 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000145/2019-700 

 
 

Uppdatering av måltidsersättning för personal inom LSS-verksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Beloppen för måltidersättning avseende personal inom Stöd och omsorg uppdateras  
enligt nedanstående.  
 
2. Beslutet gäller från och med 2019-10-01. 
 

Bakgrund 
I LSS-lagstiftningen, verksamhetens mål och allmänna inriktning framgår av 5 §: ”Verksamhet 
enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”. 
Personalen får ibland i uppdrag och följa med vård- och omsorgstagare på restaurangbesök 
och liknande ute i samhället. I samband med denna typ av aktiviteter ingår det i personalens  
uppdrag att äta/fika tillsammans med vård- och omsorgstagaren. Inom Stöd och omsorg har 
man sedan 2005 haft samma nivå på måltidsersättning för personal och det finns behov av att 
uppdatera beloppen. Måltidsersättningen för lunch/middag är 60:- och för fika 30:- . Beslutet 
om nivån på ersättningen fattades 2005 och det finns behov av att uppdatera beloppen för 
ersättningen då det inte gjorts på 14 år. 
 

Ekonomi 
Kostnaderna för måltidersättning inom Stöd och Omsorg beräknas till 20 tkr på årsbasis.  
Utifrån en uppdatering, enligt ovanstående, beräknas kostnaderna öka med 10 tkr och  
den sammanlagda summan blir då 30 tkr. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen ser en risk i att ersättningen är så låg att det blir ett hinder för vård- och  
omsorgstagarna att komma ut på restaurang- och cafébesök. Beloppen ska ligga i linje  
med övrig kostnadsutveckling i samhället och uppdaterade beloppen föreslås till 90:-  
för lunch/middag och 60:- för fika.  
 
 
Åsa Teveldal, avdelningschef 
Stöd och omsorg 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Ingrid Pettersson, tf vård- och omsorgschef 
Enhetscheferna inom Stöd och omsorg 
 
 
 



   
 

 
Datum: 2019-09-09 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Lena Täringskog 
Dnr: VN 000014/2019 - 700 
 

 
Väckt ärende - Rabatterade luncher på Bjäres restauranger för +65 
– förfrågan till samtliga restauranger 

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
Ärendet avslås med hänvisning till likställighetsprincipen samt att ekonomiska förutsättningar 
saknas. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet: 
”Det är av vikt att vi får igång den här processen och att alla restauranger får samma möjlighet 
till att överväga en rabatterad meny för + 65.  
Våra äldre behöver mötesplatser utanför hemmet och tillgång till näringsriktig kost för ett 
vettigt pris. Alla kommundelar har äldre med detta skriande behov. Vård och omsorg bör bidra 
med det de kan för att ordna dessa mötesplatser och matstunder för våra äldre.” 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Ärendet gällande rabatterade luncher har beretts av avdelningen utifrån lagstiftning och med 
hänsyn till rådande ekonomiska förutsättningar. 
 
Lagstiftning 
Kommunallag 
Enligt kommunallagens likställighetsprincip,  2 kap.  3§,  ska kommuner behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
 
Kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla, 
dock inte mer än det som motsvarar kostnaden. (§ 5-6) 
Vidare får kommunen bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och 
tillhandahåller allmännyttiga  anläggningar eller tjänster åt medlemmarna. ( §7) 
 
Kommunen kan också med stöd av kommunallagen 2 kap. 8 § genomföra åtgärder för att allmänt 
främja näringslivet i kommunen,  ett individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare  får 
dock lämnas om det finns synnerliga skäl till det. 
 
 
Även Socialtjänstlagen, SoL markerar i portalparagrafen vikten av jämlikhet i levnadsvillkor 
och betonar även vikten av ekonomisk och social trygghet samt vikten av aktivt deltagande i 
samhällslivet. Enligt SoL, så har kommunen ett särskilt ansvar för äldre men även för barn, 
människor som hamnat utanför egenförsörjning, missbruk eller psykisk sjukdom samt personer 
med olika funktionsnedsättningar. 
 



   
 

 
 
Socialnämnden ”bör vidare genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst 
underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och ha kontakt med andra.” 
Det handlar alltså inte om ett tvång att tillhandahålla alla delar men lagen menar att insatser av 
denna karaktär bör finnas. 
Som tidigare är känt av nämnden så regleras ju även skyldighet att inrätta lämpliga 
boendeformer för äldre. 
Avgifterna som kommunen kan ta ut fastställs årligen av regeringen och baseras på 
prisbasbeloppet och anger tydliga regler och vilar på nationell demokratisk grund. 
 
 
Konklusion 
 
Lagstiftningen visar tydligt på vikten av jämlikhet och likställighet mellan medlemmar. Det är 
inget tvivel om att sakfrågan är viktig – vi är alla medvetna om såväl kostens som det sociala 
sammanhangets roll när det gäller hälsa och livskvalitet.  
Det finns dock en fara i att peka ut gruppen + 65 som mottagare av en positiv särbehandling, då 
vi är medvetna om att det finns andra grupper som har sämre levnadsvillkor såväl ekonomiskt 
som hälsomässigt, i vårt uppdrag. En sådan grupp är till exempel personer med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning. 
 
Sociala mötesplatser är viktiga för såväl äldre som för personer med funktionsnedsättning. I 
tider av besparingskrav så tvingas vi att rikta in oss på att spara inom de områden som inte är 
lagstyrda – sådana verksamheter som lagstiftningen uppger bör finnas. Detta är i högsta grad 
aktuellt för vård och omsorg, då vi har lagt ned Café Sol och minskat övrig social verksamhet då 
det saknas ekonomiska förutsättningar för att bedriva den som tidigare.  
 
Vi kan dock med glädje se att när samhällets resurser inte riktigt räcker till, så träder andra 
organisationer, föreningar och näringsidkare fram och drar sitt strå till stacken. Ett sådant 
exempel ser vi i Förslöv, helt i linje med vad den Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen 
fastslog då den kom 2018. Där påtalades vikten av samverkan med föreningsliv och 
lokalsamhälle, för att möta upp delar som den offentliga omsorgen inte kan förväntas bistå med i 
framtiden. 
 
När det gäller åtgärder som främjar näringslivet i kommunen, så finns det all anledning att 
fundera över vad en positiv särbehandling av en bransch får för konsekvens ur ett 
likställighetsperspektiv mellan branscher och företag. 
 
Förslaget är behjärtansvärt men med hänvisning till såväl likställighet och jämlikhet samt att 
ekonomiska förutsättningar saknas så föreslås avslag på ärendet. 
 
 
Vård och omsorg 
 
 
Lena Täringskog 
Avdelningschef 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-01-23 1 av 1 

 

 

VN § 8  Dnr VN 000014/2019 - 700 

Väckt ärende - Rabatterade luncher på Bjäres restauranger 
för +65 - förfrågan till samtliga restauranger 

 
Beskrivning av ärendet Helena Kruse (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet: Det är av vikt att 

vi får igång den här processen och att alla restauranger får samma möjlighet 
till att överväga en rabatterad meny för +65. Våra äldre behöver mötesplatser 
utanför hemmet och tillgång till näringsrik kost för ett vettigt pris. Alla 
kommundelar har äldre med detta skriande behov. Vård och omsorg bör bidra 
med det de kan för att ordna dessa mötesplatser och matstunder för våra äldre.  

 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
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Datum: 2019-09-04 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000030/2019-700 
 
 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2019, kvartal 2 
 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Kvartalsrapporten för kvartal 2 2019 godkänns och delges kommunfullmäktige. 
 
2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning.   

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt:  
 

 Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 8 beslut. 

 
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Totalt 0 beslut.  
 
 
 
 
Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 
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Datum: 2019-09-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000008/2019 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden  
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 10 september 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2019 
 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 
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Datum: 2019-09-10 
Dnr: VN 000008/2019-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

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

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

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

2019 

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

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

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

2020 

VN 2019-01-23 § 8 
Väckt ärende - Rabatterade 
luncher på Bjäres 
restauranger för +65  
- förfrågan till samtliga 
restauranger 

VN 000014/2019 Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende: 
Det är av vikt att vi får igång den här processen och 
att alla restauranger får samma möjlighet till att 
överväga en rabatterad meny för +65. Våra äldre 
behöver mötesplatser utanför hemmet och tillgång 
till näringsrik kost för ett vettigt pris. Alla 
kommundelar har äldre med detta skriande behov. 
Vård och omsorg bör bidra med det de kan 
för att ordna dessa mötesplatser och matstunder 
för våra äldre. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

September 
2019 

  



 

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

 

2 (3) 
Beslutsinstans, datum, 
paragraf 

Diarienummer Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2019-01-23 § 9 
Väckt ärende - 
Bemanningen på vård-  
och omsorgsboenden  
sedan stimulanspaketet 
försvann 

VN 000015/2019 Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende:  
Sedan det statliga stimulanspaketet försvann är 
risken för lägre bemanning överhängande. Vård- och 
omsorgschefen inväntar besked från den nya 
regeringen om ytterligare stimulanspaket. Nämnden 
bör bevaka detta ärende samt bemanningen över lag. 
Bemanning är förutsättningen för våra vård- och 
omsorgstagares väl och ve och för att övrig personal 
ska orka. 

Ärendet väckt och skickat till förvaltningen 
för beredning. 

Februari 2020 

VN 2019-05-15 § 55 
Handlingsplan för en 
ekonomi i balans 

VN 000091/2019 Vård och omsorg visar underskott efter tertial 1 
2019 och har tagit fram en handlingsplan för att nå 
en ekonomi i balans. 

Ärendet skickat till förvaltningen för 
beredning. 

Löpande 
under 2019 
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Datum: 2019-09-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000149/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-08-27 
 
   
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar/protokoll - Kommunala Tillgänglighetsrådet 

Datum och tid 2019-08-27, kl. 16.00-17.30 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Birgitte Dahlin, Ordförande 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelningen Bjäre/ Åsbo 
Karl Lundgren, FUB 
Lena Jönsson, RBU,från punkten 6 
Åsa Höjman, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Åsa Teveldal, avdelningschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Representant från NHR 
Representant från SRF 
Representant från DHR 
Representant från Parkinsonföreningen 

1. Mötets öppnande, upprop, val av sekreterare och justeringsperson 
Val av sekreterare: Birgitte Dahlin valdes. 
Val av justerare: Karl Lundgren valdes. 

2. Godkännande av dagordningen 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson och Åsa Teveldal deltog på denna punkt. 

1 (2) 

Åsa har ansvar för LSS, SoL och socialpsykiatri. Önskar att jobba bredare. Länsstyrelsen har 
fått medel för uppdraget: "Funktionshinderpolitiken". Arbetar med detta uppdrag via FUNKA. 
Alla har fått inbjudan till konferensen i september. Anmälan via e-mail till Åsa direkt. 
Ingrid berättar att Emma Pihl slutar som vård- och omsorgschef. Rekryteringen har påbörjats 
och Ingrid vikarierar på tjänsten till dess en ny chef är på plats. Vård- och omsorgsnämnden 
har ställt sig positiva till möjligheten att få ett kommunalt psykiatriboende. 

4. Förslag till uppdaterat reglemente för tillgänglighetsrådet 
Beslut: Godkänns. 

5. Genomgång av protokoll och anteckningar från förra mötet 
En viktig korrigering under punkten 8. Det heter Myndigheten för delaktighet. 

6. Ledamöterna informerar 
Krystyna: Deltar i en "Fair trade-utbildning". Har sett en film om tillgänglighet i olika länder. 
Mycket intressant så på decembermötet kommer Krystyna att informera ytterligare. 
Åsa: Föreningen har planerat ett besök i Afrikahuset. Mycket bassängträning i Ängelholm. 
Föreningens program delades ut. Tack! Många trottoarer är slitna och ojämna - behöver 
åtgärdas. Många slarvar med att klippa sina häckar som breder sig utöver trottoaren och stör 
framkomligheten. Åsa informerar kommunen om dessa problem. 
Karl: Den 28/9 kl. 10.00 arrangerar FUB en tipsrunda i Förslöv med information om 
föreningen. Lokala företag sponsrar med priser. 
Lena: Framkomligheten i hamnen har varit mycket dålig denna sommar. Den släta ytan för 
rullstolar har haft möbler och varit inhägnad - därmed inte tillgänglig. 



2 (2) 

Rådet beslutar att bjuda in hamnkaptenen till nästa möte den 22/10 kl. 16.30. Ordförande ser 
till att rådets ledamöter får ta del av arrendeavtalet och ritning över hamnen inför detta möte. 
Syftet är att vi ska vara konstruktiva och informativa. 

7. Övriga frågor och information 
Inga. 

8. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 22/10 kl. 16.00 i Arorna, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 28 ugusti 2019 

bJNJ,,1ÄAo ' ~ , 
ru;gitftnahlin 
Ordförande/ sekreterare 

#i/~v~ cfffrlL~~~ 
Juste rare 
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Datum: 2019-09-10 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000018/2019 – 900 
 
 

Delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.   
 
Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-07-01 - 2019-07-31 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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