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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-02-24 1av13 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 24 februari 2020 kl. 13.00 - 15.00. 

Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), ledamot 
Rustan Svensson (M), ledamot 
Kerstin Larsson (KD), ledamot 
Gunnel Sebelius-Böcker (BP), tjg. ers. för Marianne Eriksson Mjöberg (BP) §§ 13-15, 
Sebastian Gustafsson Strömbrink (SD), tjg. ers. för Marianne§§ 16-23 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Helena Kruse (BP) 
lb Nilsson (C), ledamot§§ 14-23, Sonia Larsson (C), tjg. ers.§ 13 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för UlfJiewertz (M) 

Irene Wikström (M), ej tjänstgörande ersättare 
Niclas Svanberg (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sonia Larsson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Sebastian Gustafsson Strömbrink (SD), ej tjänstgörande ersättare§§ 13-15 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, SAS. Sandra Sturk, MAS. Åsa Teveldal, avdelningschef. Lena Täringskog, 
avdelningschef. Marcus Åberg, ekonom. 
Claes Sjögren. Ersättare: Mona Källbäck. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 28 februari 2020 kl. 14.00. 
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HeillikAJld~·sson 
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§§ 13-23 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2020-02-24 

Från och med 2020-02-29 till och med 2020-03-22 

Kommunkontoret i Båstad 

~nL / 
Henrik Andersson 
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Sida 

2av13 

Utdra sbes rkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av13 

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. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 

2. Mona Källbäck utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 28 februari 2020 kl. 14.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 13 

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: 

Frågor från Bjärepartiet angående anhörigverksamhet, socialt innehåll mm. 

Besvaras till nästa sammanträde. 

Väckt ärende från Bjärepartiet - Korttidsplatser. 

Väckt informationsärende: Corona-viruset. 

Väckt informationsärende: Budgetförberedelser och budgetläge 2020. 

Väckt informationsärende: Löpande avvikelserapportering. 

Väckt informationsärende: Facklig strejk? 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-02-24 5av13 

VN § 15 Dnr VN 000003/2020 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

Beslut 

• Enhetschef Frida Lindgren presenterar sig. 

• Stöd och omsorg berättar om sin verksamhet (Åsa Teveldal, Johannes Häll) . 

•Avgjort rättsfall avseende personlig assistans (Lena Täringskog). 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende och hemtagningsstatistik 
(Lena Täringskog). 

•Haga Park: Lägesrapport (Ingrid Pettersson, Christin Johansson). 

• MAS och SAS informerar: Inget att rapportera. 

•Bokslut 2019 (Christin Johansson, Marcus Åberg). 

• Frågor från Bjärepartiet angående anhörigverksamhet, socialt innehåll mm. 
Besvaras till nästa sammanträde. 

•Väckt informationsärende: Corona-viruset. Claes Sjögren (BP) väcker frågan 
på sammanträdet. 

•Väckt informationsärende: Budgetförberedelser och budgetläge 2020. 
Claes Sjögren (BP) väcker frågan på sammanträdet. 

• Väckt informationsärende: Löpande avvikelserapportering. 
Claes Sjögren (BP) väcker frågan på sammanträdet. 

•Väckt informationsärende: Facklig strejk? Claes Sjögren (BP) väcker frågan 
på sammanträdet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Dnr VN 000023/2020 - 700 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Sida 

6av13 

Beskrivning av ärendet Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts. I patientsäkerhetsberättelsen framgår hur resultaten och arbetet med 
patientsäkerhet har varit under året 2019. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från MAS Sandra Sturk, daterad 2020-02-11, med tillhörande 
bilaga. 

Föredragande MAS Sandra Sturk föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-11 
Handläggare: Sandra Sturk 

Dnr: VN 000023/2020-700 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att patientsäkerhetsberättelsen för 2019 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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

Aktuellt 
I patientsäkerhetsberättelsen framgår hur resultaten och arbetet med patientsäkerhet har 
varit under året 2019. 

Vård och omsorg 
Sandra Sturk, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Beslutet ska expedieras till: 
Sandra Sturk 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Samråd har skett med: 
Jenny Bengtsson, MAS tom 2020-01-17 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Dnr VN 000030/2019 - 700 

Sida 

7av13 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2019, kvartal 4 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Beslut 

• Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 13 beslut som samtliga rör vård- och omsorgs boende, hade inte 
verkställts inom tre månader 
- 3 beslut rör somatiskt boende 
- 11 beslut rör boende för personer med demenssjukdom 
- 3 personer har under kvartal 4 tackat nej till erbjudet boende 
- 4 personer har under kvartal 4 erbjudits plats och flyttat in 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 2 beslut. 
- 1 person väntar på stödfamilj/korttidsvistelse 
- 1 person väntar på daglig verksamhet 
- 1 person är sedan tidigare rapporterad för att verkställigheten är avbruten, 
vilket fortfarande är fallet. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschefLena Täringskog, daterad 2020-02-10. 

Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 4 2019 godkänns och delges 
kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-10 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000030/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut 2019, kvartal 4 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten för kvartal 4 2019 godkänns och delges kommunfullmäktige. 

2. Data rapporteras till IVO enligt anvisning. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

• Socialtjänstlagen. SoL 

1 (1) 

Totalt 13 beslut som samtliga rör vård- och omsorgs boende, hade inte verkställts inom 
tre månader 

3 beslut rör somatiskt boende 
11 beslut rör boende för personer med demenssjukdom 
3 personer har under kvartal 4 tackat nej till erbjudet boende 
4 personer har under kvartal 4 erbjudits plats och flyttat in 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 2 beslut. 

1 person väntar på stödfamilj/korttidsvistelse 
1 person väntar på daglig verksamhet 
1 person är sedan tidigare rapporterad för att verkställigheten är avbruten, vilket 
fortfarande är fallet 

Vård och omsorg 
Lena Täringskog, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Kommunfullmäktige (delgivning) 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Dnr VN 000025/2020 - 700 

Intern kontrollplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

8av13 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden ska varje år anta en kontrollplan för verksamheten 
inom sitt ansvarsområde för kommande år. Verksamhetsområdet har utarbetat 
ett förslag till en intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde för 2020. Inför 2020 har tillämpningsanvisningar getts för hur 
plan för intern kontroll 2020 ska upprättas. Enligt tillämpningsanvisningarna 
ska val av intern kontroll ske efter värdering i väsentlighet och riskanalys. Vid 
val av kontrollområden har hänsyn och värdering av tidigare års interna 
kontrollplan gjorts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson, daterad 
2020-02-14, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkande Claes Sjögren (BP): Ändring i punkt 3 under rubriken Frekvens från 
1 gång/ år till 2 ggr /år. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet ovan och finner att 
vård- och omsorgsnämnden bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under vård- och 
omsorgsnämndens ansvar godkänns, med följande ändring: 

Punkt 3 under rubriken Frekvens ändras från 1 gång/år till 2 ggr/år. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-14 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000025/2020 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Intern kontrollplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under vård- och omsorgsnämndens 
ansvar godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden ska varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för kommande år. Verksamhetsområdet har utarbetat ett förslag till en intern 
kontrollplan för vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde för 2020. Inför 2020 har 
tillämpningsanvisningar getts för hur plan för intern kontroll 2020 ska upprättas. Enligt 
tillämpningsanvisningarna ska val av intern kontroll ske efter värdering i väsentlighet och 
riskanalys. Vid val av kontrollområden har hänsyn och värdering av tidigare års interna 
kontrollplan gjorts. 

Vård och omsorg 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga avdelningschefer, ekonomiavdelningen, kansliet, HR-avdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan 2020 för vård- och omsorgsnämnden 

Samråd har skett med: 
Vård- och omsorgsnämndens presidium 
Ekonomiavdelningen 
Kommunkansliet 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

Intern kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 2020 
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar 

Vård och omsorg 

Rutin för debitering av 
Kontroll mot utförd 

vård- och Avgiftshandläggare 
omsore:save:ifter 

insats 

Systematiskt Säkra åtgärder och årlig 
AC 

arbetsmiliöarbete uoofölining 

Medarbetarna har Redovisa 
genomgått obligatoriska sammanställning av EC 
utbildningar årlig uppföljning 

Kontroll av att 
verkställighet inte sker Kontroll i ärendesystem SAS 
utan beslut 

Kontroll av att sökt 
Utbetalning av 

ersättning 
ersättningar till 

överensstämmer med 
N ämndsekreterare 

förtroendevalda 
utbetald ersättning 

Kontrollera att 
expediering av beslut 

Expediering av beslut har skett till rätt N ämndsekreterare 
personer/ organisatione 
r och i god tid 

Frekvens Metod 

2 ggr/ år 
(mars och 20% av alla fakturor 
september) 

1 gång/år Enligt rutin 

2 ggr/år Sammanställning 

2 ggr/år Stickprov 

2 stickprov på sökt 
ersättning 
kontrolleras 2 

2 ggr/år månader efter att 
den är inskickad till 
HR-servicecenter för 
utbetalning 

2 stickprov på 
ärenden. Kontrollera 

2 ggr/år i diariet att 
expediering har ägt 
rum till vem och när 

Rapportering 
till 

Ekonom 

VO-chef 

AC 

VO-chef 

Kanslichef 

Kanslichef 

RV
analvs 

V=3 R=3 V /R=9 

V=3 R=3 V /R=9 

V=4 R=2 V /R=8 

V=4 R=3 V /R=12 

V=4 
R=3 
V/R=12 

V=4 
R=3 
V/R=12 

Motivering till val av kontrollmoment 

Viktigt för rättssäkerhet för enskild och möjlighet till 
överklagan av beslut. 

Vikten av en god arbetsmiljö och de åtaganden som 
e:iorts. 

Vikten av att medarbetarna genomgår obligatoriska 
utbildningar i relation till såväl egen hälsa som för 
brukarnas vård och omsorg. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om införande av 
kontrollmomentet på grund av felaktigt utbetalde 
arvoden. Förvaltningen ser fortsatt behov av att 
kontrollera så att rätt arvoden utbetalas. 

Viktigt att beslut expedieras, meddelas (33 § FL), så att 
dessa kan verkställas (KL 6:4). 

sida 1 av 1 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

DnrVN 000015/2019 - 700 

Svar på väckt ärende - Bemanningen på vård- och 
omsorgsboenden sedan stimulanspaketet försvann 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett ärende med anledning av att sedan det statliga 
stimulanspaketet försvann är risken för lägre bemanning överhängande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson, daterad 2020-02-11. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

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

Sida 

9av13 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-11 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000015/2019-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende angående bemanningen på vård- och 
omsorgsboenden sedan stimulanspaketet försvann 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tar till sig informationen och lägger ärendet till handlingarna. 

Bakgrund 
Bjärepartiet har väckt ett ärende med anledning av att sedan det statliga stimulanspaketet 
försvann är risken för lägre bemanning överhängande. 

Aktuellt 

1 (1) 

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen fanns att söka för kommunerna 
under 2015-2018. I Båstads kommun användes sökta stimulans medel till bland annat uppstart 
av mottagningsteam för att kunna möta ökat behov av hemvård då nytt Hälso- och sjukvårds
avtal tecknades med regionen samt att hemtagning från sjukhus vid utskrivning ändrades till 
tre dagar. Mottagningsteamet finansieras idag med hemvårdspeng. Det gjordes också en utök
ning i nattpatrull norr som hade en hög vårdtyngd, denna utökning är borttagen då behoven 
nattetid har minskat. Alla vård- och omsorgs boenden fick en liten ökning i bemanning där 
syftet var att öka socialt innehåll för de boende både för individuella intressen och i grupp. 
Dessa medel finns inte idag i befintlig budget men på flera boenden har man gjort omprio
riteringar i sin bemanning för att kunna ha kvar ett utökat socialt innehåll för de boende. 

Kommunens vård- och omsorgs boende finansieras genom pengsystem där varje plats ger en 
ekonomisk ersättning som finansierar bemanning av personal. Enligt de undersökningar som 
görs av Öppna jämförelser samt Vad tycker äldre om äldreomsorgen så ligger Båstads kommun 
bra till i rankingen av Sveriges kommuner. Vård och omsorg i kommunen har inte heller några 
oroväckande höga sjuktals siffror men detta är något förvaltningen hela tiden måste arbeta 
med. 

Då det kommer information om möjligheter att söka nya stimulansmedel så gör förvaltningen 
det, finns också en statsbidragsportal där det läggs ut vilka nya medel som kan sökas. 

Vård och omsorg 
Ingrid Pettersson, Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingrid Pettersson 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 20 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Sida 

10av13 

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 17 februari 2020 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-02-24 11av13 

VN § 21 Dnr VN 000198/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Kritik mot vård- och omsorgsnämnden för handläggningen av ett ärende 
om bistånd i form av boendestöd. 

b ). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-12-10. 

c). Beslut från IVO - granskning av myndighetsutövning och genomförande 
av insats med boendestöd. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-02-24 

VN § 22 Dnr VN 000018/2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

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

Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 

• Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2019-12-01 - 2019-12-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12 av 13 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1JiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2020-02-24 

Dnr VN 000035/2020 - 700 

Väckt ärende - Korttidsplatser 

Sida 

13av13 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har väckt ett nytt ärende angående korttidsplatser. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Till 

Nämndsordförande Ulf Jiewertz 

Båstad 2020-02-19 

Bf\.STADS t\OMMUN 
Vård- och omsorgsnämndan 

Bjärepartiets ledamöter väcker ärende och yrkar på skriftligt besked gällande 
korttidsplatser. 

Bjärepartiets ledamöter anser att vi inte kan fmtsätta dubbelbelägga de små rummen 
på Skogsliden som idag används till kmttidsplatser. Det var ett tillfälligt beslut att 
dubbelbelägga och ska inte normaliseras. 

Att dubbelbelägga dem är av flera skäl inte människvärdigt. Det gäller bl.a 
smittskydd och vårdtagarens integritet. Det är dessutom otroligt svårarbetat för 
personalen. 

Bjärepattiets ledamöter vill ha skriftliga konkreta uppgifter om kortidsplatserna 
framgent. Samt hur fördelningen ser ut nu när Haga Park öppnar. 

Helena Kruse, Bp 
Marianne Eriksson-Mjöberg, Bp 
Ingrid Edgarsdotter, Bp 


