
fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 1av15 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 11december2019 kl. 13.00 - 15.15. 

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 

Mona Källbäck (M), ej tjg. ers. Christer Sjöö (L), ej tjg. ers. Claes Sjögren (BP), ej tjg. ers. 
Gunnel Sebelius-Böcker (BP), ej tjg. ers. Sonia Larsson (C), ej tjg. ers. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. Ingrid Pettersson, tf. vård- och omsorgschef. 
Jenny Bengtsson, MAS. Åsa Teveldal, avdelningschef. Pernilla Halte, avdelningschef. 
Lena Täringskog, avdelningschef. Marcus Åberg, ekonom. Sandra Sturk, 
verksamhetsutvecklare/tillträdande MAS. Christin Johansson, tillträdande 
vård- och omsorgschef. 

Marianne Eriksson Mjöberg. Ersättare: Ib Nilsson. 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 18 december 2019 kl. 16.00. 

§§ 118-129 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Samman trädesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2019-12-11 

Från och med 2019-12-19 till och med 2020-01-10 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 



LilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 

VN § 118 Dnr VN 000005/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 119 DnrVN 000006/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 120 Dnr VN 000007 /2019 - 900 
Informationsärenden 

VN § 121 Dnr VN 000027 /2019 - 900 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november 2019 

VN § 122 Dnr VN 000146/2019 - 900 
Nämndsplan för vård- och omsorgsnämnden 2020 - nyckeltals bilaga 

VN § 123 Dnr VN 000191/2019 - 900 
Vägledningsdokument för biståndshandläggning inom Vård och omsorg 

VN § 124 Dnr VN 000152/2019 - 700 
Hyror i bostad med särskild service enligt LSS 

VN § 125 Dnr VN 000008/2019 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 126 
Delgivningar 

Dnr VN 000149/2018 - 900 

VN § 127 DnrVN 000018/2019 - 900 
Delegations beslut 

VN § 128 Dnr VN 000192/2019 - 700 
Hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun 

VN § 129 Dnr VN 000196/2019 - 700 

Sida 

2av15 

Väckt ärende - Fullständig uppföljning på kostnader och konsekvenser avseende förtida flytt 
från 3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

CWic)) ?--7? 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

Dnr VN 000005/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av15 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver 
ordföranden. För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska 
ske samtidigt av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att 
protokollen ska justeras av en ledamot från "oppositionen". 
Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare men som inte behöver 
justera det aktuella protokollet blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Marianne Eriksson Mjöberg utses som justeringsperson. 

2. Ib Nilsson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 18 december 2019 kl. 16.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

Dnr VN 000006/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av15 

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: 

Väckt fråga från Bjärepartiet - Tydligare sammanställning gällande kö och 
placeringar. 

Väckt ärende från Bjärepartet - Fullständig uppföljning på kostnader och 
konsekvenser avseende förtida flytt från 3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

tu-ce cq //~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 5av15 

VN § 120 Dnr VN 000007 / 2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

• Nya vård- och omsorgschefen Christin Johansson presenterar sig. 

• Möjligheten att servera varm eller kyld mat (Susanna Bengtsson och 
Helena Sandren). 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik. 

• Redovisning av utfall av handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

• Haga Park: Lägesrapport. 

• MAS och SAS informerar - Lex Maria och Lex Sarah: Inget särskilt att 
rapportera. I samband med detta presenterar sig kommunens tillträdande MAS: 
Sandra Sturk. 

• Svar på bifogad fråga från Bjärepartiet angående Lyan mm. 

• Svar på väckt fråga från Bjärepartiet - Tydligare sammanställning gällande 
kö och placeringar. 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

t),{_ <( (,l1 /!k 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

Dnr VN 000027 /2019 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 november 2019 

Sida 

6av15 

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 30 november 2019. 

Föredragande Ekonom Marcus Åberg och tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson 
föredrar ärendet. 

Beslut Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

lusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

tue{);J /~ 
' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

Dnr VN 000146/2019 - 900 

Nämndsplan för vård- och omsorgsnämnden 2020 
- nyckeltalsbilaga 

Sida 

7av15 

Beskrivning av ärendet Den 16 oktober 2019 tog vård- och omsorgsnämnden ett beslut om 
nämndsplan 2020 i enlighet med förvaltningens förslag. Det bifogade 
dokumentet innehåller nyckeltal som ska fungera som stöd för att mäta 
måluppfyllelsen. Nyckeltalen behöver kompletteras med en bredare analys 
av verksamheten och i samband med regelbundna dialogmöten bedöms hur 
väl nämnden lyckats med målstyrningsarbetet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, daterad 2019-12-02, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna det föreslagna 
nyckeltals-/indikatordokumentet som bilaga till nämndsplanen 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-02 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: VN 000146/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Nyckeltalsbilaga till Vård- och omsorgsnämndens nämndsplan 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna det föreslagna nyckeltals
/indikatordokumentet som bilaga till nämndsplanen 2020. 

Aktuellt 
Den 16 oktober 2019 tog vård- och omsorgsnämnden ett beslut om nämndsplan 2020 i 
enlighet med förvaltningens förslag. Det bifogade dokumentet innehåller nyckeltal som ska 
fungera som stöd för att mäta måluppfyllelsen. Nyckeltalen behöver kompletteras med en 
bredare analys av verksamheten och i samband med regelbundna dialogmöten bedöms hur 
väl nämnden lyckats med målstyrningsarbetet. 

Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 
Kommunledningskontoret 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nyckeltals bilaga 

Samråd har skett med: 
Ingrid Pettersson, Tf. Vård- och omsorgschef 

( 

1 (1) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

Dnr VN 000191/2019 - 900 

Vägledningsdokument för biståndshandläggning 
inom Vård och omsorg 

Sida 

8av15 

Beskrivning av ärendet Vägledningsdokumentet har reviderats i enlighet med vård- och 
omsorgsnämndens givna uppdrag. Revideringen har föregåtts av en gedigen 
omvärldsbevakning samt har vägledningen kompletterats med avgränsningar 
av insatser i förhållande till skälig levnadsnivå. Vägledningsdokumentet 
arbetades fram 2016 och reviderades första gången 2017. Vid genomlysningen 
av verksamheten 2017 framkom behov av ytterligare revidering samt behov av 
processkartläggning. Processkartläggningen visade att vägledningsdokumentet 
inte ger någon styrning avseende frekvens av insats, vilket hänvisas till 
verkställigheten att avgöra. 2019 års revidering innehåller därför en tydligare 
styrning kopplat till skälig levnadsnivå. Dokumentet är förkortat och anpassat 
till huvudsyftet att vara ett verktyg för biståndshandläggarna samt att bidra till 
en likvärdig bedömning av behov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog, daterad 2019-12-03, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog och enhetschef Magnus Ohlsson föredrar 
ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Yrkande Helena Kruse (BP) yrkar på följande tillägg: Matlådor till boende i hemmet 
med behov av specialkost: Antal matlådor avgörs efter behov med intyg av 
läkare, dietist eller sjuksköterska. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Helena Kruses 
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifallit förvaltningens förslag. 
Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Helena Kruses tilläggsyrkande. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 3 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 

Ib Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Reviderat förslag till Vägledningsdokument för biståndshandläggning 
inom Vård och omsorg godkänns. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

Sida 

9av15 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

CblrtCf!\ /I~ . 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-03 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000191/2019-900 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Revidering av Vägledningsdokument avseende biståndshandläggning 
enligt socialtjänstlagen inom Vård och omsorg 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Reviderat förslag till Vägledningsdokument för biståndshandläggning inom Vård och 
omsorg godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vägledningsdokumentet har reviderats i enlighet med vård och omsorgsnämndens givna upp
drag. Revideringen har föregåtts av en gedigen omvärlds bevakning samt har vägledningen 
kompletterats med avgränsningar av insatser i förhållande till skälig levnadsnivå. 

Bakgrund 
Vägledningsdokument arbetades fram 2016 och reviderades första gången 2017. Vid genom
lysningen av verksamheten 2017 framkom behov av ytterligare revidering samt behov av 
processkartläggning. Processkartläggningen visade att vägledningsdokumentet inte ger någon 
styrning avseende frekvens av insats, vilket hänvisas till verkställigheten att avgöra. 

2019 års revideringen innehåller därför en tydligare styrning kopplat till skälig levnadsnivå. 
Dokumentet är förkortat och anpassat till huvudsyftet att vara ett verktyg för bistånds
handläggarna samt att bidra till en likvärdig bedömning av behov. 

Ekonomi 
Revideringen innebär att vissa insatser har reglerats i omfattning, för att möta den ekonomiska 
situationen samt en tydligare hänvisning till skäliga levnadsvillkor. 
En likvärdig vård och omsorg oberoende var man bor, är ett tydligt nationellt mål för såväl 
kommunal omsorg som regional sluten- samt öppenvård. 

Biståndshandläggare, avdelningschefer samt vård och omsorgschef, har varit delaktiga genom 
inläsning och förslag. 

Lena Täringskog, Avdelningschef 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Myndighetsenheten 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

DnrVN 000152/ 2019 - 700 

Hyror i bostad med särskild service en ligt LSS 

Sida 

10av15 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg bedömer att införandet av ett hyrestak är det alternativ som 
ger mest nytta för vård- och omsorgstagaren och kommunen. Systemet är 
enkelt och rättssäkert för den enskilde och billigt att administrera för 
kommunen. Hyrestaket har minst påverkan på andra försäkringar och bidrag. 
Hyrestaket är vidare förutsägbart och inte stigmatiserande för vård- och 
omsorgstagaren. Kostnaden för själva subventionen är, som utredningen visar, 
likvärdig för hyrestak och bostadsbidrag, det handlar om vilken nivå man sätter 
förbehållsbeloppet eller hyrestaket till. Vård och omsorg anser att hyrestaket 
ska införas från och med 2020-01-01 och fastställas till 7 000 kr per månad. 
Förslaget innebär att kostnaderna beräknas öka med 101 040 kr per år. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgscheflngrid Pettersson, 
avdelningschef Åsa Teveldal och avdelningschef Lena Täringskog, 
daterad 2019-12-03, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Avdelningschef Åsa Teveldal och avdelningschef Lena Täringskog 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Hyrestak införs från och med 2020-01-01. 

2. Hyrestaket fastställs till 7 000 kr per månad. 

3. Den ökade kostnaden tas inom verksamhetens egna tilldelade ram. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

(}(/( rtd( ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-03 

Handläggare: Åsa Teveldal 

Dnr: VN 000152/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Hyror i bostad med särskild service enligt LSS 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Hyrestak införs från och med 2020-01-01. 
2. Hyrestaket fastställs till 7 000 kr per månad. 
3. Den ökade kostnaden tas inom verksamhetens egna tilldelade ram. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård och omsorg bedömer att införandet av ett hyrestak är det alternativ som ger mest nytta 
för vård- och omsorgstagaren och kommunen. Systemet är enkelt och rättssäkert för den 
enskilde och billigt att administrera för kommunen. Hyrestaket har minst påverkan på andra 
försäkringar och bidrag. Hyrestaket är vidare förutsägbart och inte stigmatiserande för 
vård- och omsorgstagaren. Kostnaden för själva subventionen är, som utredningen visar, 
likvärdig för hyrestak och bostads bidrag, det handlar om vilken nivå man sätter förbehålls
beloppet eller hyrestaket till. 

Vård och omsorg anser att hyrestaket ska införas från och med 2020-01-01 och fastställas till 
7 000 kr per månad. Förslaget innebär att kostnaderna beräknas öka med 101 040 kr per år. 

Ingrid Pettersson 
T fVård- och omsorgschef 

Åsa Teveldal 
Avdelningschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Lena Täringskog 
Avdelningschef 

Utredning gällande hyror i bostad med särskild service enligt LSS 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingrid Pettersson, tf vård- och omsorgschef 
Enhetscheferna inom Stöd och omsorg 
Myndighetsenheten 
Ekonomiavdelningen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2019-12-11 

DnrVN 000008/2019 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

11av15 

Beskrivning av ärendet Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till 
nämnden och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 

Beslut Beslutsloggen daterad den 4 december 2019 godkänns. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

#ictM 1~ / ~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 

VN § 126 DnrVN 000149/2018- 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Protokoll från pensionärsrådet 2019-10-31 

b). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-10-22 

c) . Beslut från KF 2019-11-20 - Budget 2020 och plan 2021-2022 

d) . Beslut från KF 2019-11-20 - Nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg 

Beslut Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av15 

lusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

U!teu1 /112-



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 

VN § 127 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 redovisas följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-10-01 - 2019-10-31. 

Beslut Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

13av15 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

()lrtrJA /~ 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-11 

Dnr VN 000192/2019 - 700 

Hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt 
i Båstads kommun 

Sida 

14av15 

Beskrivning av ärendet Kommunen har enligt Socialtjänstlagen en skyldighet att utföra hemtjänst på 
beställning från andra kommuner, då en person boende i annan kommun 
tillfälligt vistas inom Båstads kommun. Båstad är en av landets kommuner som 
tar ett stort ansvar gällande detta, utan att helt få kostnadstäckning för det som 
utförs. Detta är dock reglerat i lag och går inte att bestrida. Det har också visat 
sig att personer som i sin hemkommun har bedömts har behov som motsvarar 
heldygnsvård, kommer till Båstad med bedömningen att de kan få sina behov 
tillgodosedda av hemtjänst samt hemsjukvård. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog, daterad 2019-12-03. 

Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Båstads kommun ska inte erbjuda hemsjukvård till personer som 
vistas tillfälligt i kommunen. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

tflf 1) ~ 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-03 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000192/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1 (1) 

Båstads kommun ska inte erbjuda hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt Socialtjänstlagen en skyldighet att utföra hemtjänst på beställning från 
andra kommuner, då en person boende i annan kommun tillfälligt vistas inom Båstads kommun. 
Båstad är en av landets kommuner som tar ett stort ansvar gällande detta, utan att helt få kost
nadstäckning för det som utförs. Detta är dock reglerat i lag och går inte att bestrida. 
Det har också visat sig att personer som i sin hemkommun har bedömts har behov som motsva
rar heldygnsvård, kommer till Båstad med bedömningen att de kan få sina behov tillgodosedda 
av hemtjänst samt hemsjukvård. 

Hälso- och sjukvårdslagen 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen får kommunen erbjuda hemsjukvård till den som vistas i kom
munen tillfälligt, men till skillnad mot socialtjänstlagen så är detta inte tvingande. 

12 kap. 2 § Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet 
(hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 §tredje stycket 
socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2018:1727).' 

Hälso- och sjukvårdslagen säger även att vi har en skyldighet att planera vår hälso- och sjukvård 
med utgångspunkt i vår befolknings behov av hemsjukvård. Vår planering av hemsjukvården 
försvåras i hög grad av det faktum att vi i nuläget aldrig kan veta vilka beställningar som kom
mer. Därtill är situationen gällande rekrytering av sjuksköterskor under sommaren, redan nu 
komplex i och med att det är ett bristyrke. 

11 kap. 2 § Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens 
behov av sådan vård. 

Vårt förslag är därmed att 

Båstads kommun inte ska erbjuda hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i 
kommunen. 

Hemtjänsten kan utföra egenvård om en läkarbedömning medföljer beställning av 
hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 

Lena Täringskog, Avdelningschef 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Myndighetsenheten 



iJI1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 15av15 

VN § 129 Dnr VN 000196/2019 - 700 

Väckt ärende - Fullständig uppföljning på kostnader 
och konsekvenser avseende förtida flytt från 3-4:an, 
Bjärehemmet i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Ingrid Edgarsdotter m f1 i Bjärepartiet väcker ett nytt ärende med önskemål 
om en fullständig uppföljning på kostnader och konsekvenser avseende 
förtida flytt från 3-4:an, Bjärehemmet i Västra Karup. 

Yrkanden Ingrid Edgarsdotter (BP): Bifall till att ärendet ska få väckas. 

Proposition 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Irene Ebbesson (S): Ärendet får inte väckas. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
beslutat att ärendet inte får väckas. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

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

Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson rM) X 

Kerstin Larsson (KD) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Helena Kruse (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BPl X 

Ib Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet angående fullständig 
uppföljning på kostnader och konsekvenser avseende förtida flytt från 3-4:an, 
Bjärehemmet i Västra Karup, inte får väckas. 

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet. 

Justerandes siEmaturer UtdraE!sbestvrkande 
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