
lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Sida 

1av15 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 19 oktober 2020 kl. 13.00 - 15.15. 

UlfJiewertz (M), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Irene Ebbesson (S), Vice ordförande 
Jenny Hamringe (L), Ledamot 
Rustan Svensson (M), Ledamot 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Kerstin Larsson (KD) 
lb Nilsson (C), Ledamot 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), Ledamot 
Claes Sjögren (BP), Ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Ingrid Pettersson, Sas. 
Åsa Meltzer, ekonom. 
Lena Täringskog, avdelningschef. 
Pernilla Holte, avdelningschef. 
Sandra Sturk, Mas 
Ingrid Edgarsdotter. Ersättare: Marianne Eriksson Mjöberg. 

Ko::?~ntoret i Båstad/ en den 23 oktober 2020 kl. 10.00. 

~ ~~ Paragrafer 

Ordförande 

Juste rare 

H~And;z ~ 

/utf®~~ lngrd#Lr 3jp 
ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2020-10-19 

Från och med 2020-10-24 till och med 2020-11-15 

Komm//t i Båstad 

~ -z~ 
Henrik Andersson 

§§ 80-90 



ln:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 

VN § 80 Dnr VN 000001/2020 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 81 Dnr VN 000002/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 82 Dnr VN 000003/2020 - 900 
lnformationsärenden 

VN § 83 Dnr VN 000004/2020 - 900 

Sida 

2 av15 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-september 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal 

VN § 84 Dnr VN 000082/2020 - 900 
Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

VN § 85 Dnr VN 000105/2020 - 700 
Svar på granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 

VN § 86 Dnr VN 000022/2020 - 700 
Svar på väckt ärende - Matlådor för dem som äter specialkost i ordinärt boende 

VN §87 
Beslutslogg 

VN § 88 
Delgivningar 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

Dnr VN 000198/2019 - 900 

VN § 89 Dnr VN 000006/2020 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

VN§90 DnrVN000117/2020-700 
Rekommendation gällande krav om munskydd för besökare på särskilda boenden 
för äldre efter den 1 oktober 2020 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 3av15 

VN §80 Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

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. 

Beslut 

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. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 

2. Marianne Eriksson Mjöberg utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 23 oktober 2020 kl. 10.00 på 
kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 15 

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: 

Extra information - Nya enhetschefen på Skogsliden Rebecka Tegnebro 
presenterar sig. 

Extra ärende - Rekommendation gällande krav om munskydd för besökare 
på särskilda boenden för äldre efter den 1 oktober 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Dnr VN 000003/2020 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

a). Rapport från Trygg omsorg om trygghetslarm mm. 

Sida 

5av15 

b). Uppdaterad information om coronapandemin ( covid-19) (Sandra Sturk). 

Beslut 

c). Lägesrapport: Översyn av hemvårds- och boendepeng 
(Ingrid Pettersson, Åsa Meltzer, Pernilla Holte). 

d). Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende 
(Christin Johansson, Lena Täringskog). 

e). MAS och SAS informerar: Inget att rapportera. 

f). Nya enhetschefen på Skogsliden Rebecka Tegnebro presenterar sig. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2020-10-19 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-september 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

6av15 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-10-09, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-09 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-september 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

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

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (1) 
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~ BÅSTADS Ekonomisk månadsrapport 

KOMMUN Januari - september 2020 

Vård- och omsorgsnämnden 

Januari - september 2020 Helår2020 Förändring Föregående 

RESULTATRAPPORT, TKR Utfall Budget Awikelse Budget Prognos Awikelse av prognos prognos 

HEMVÅRD -41603 -41977 374 -56 390 -55 550 840 0 840 

- varav hemvårdspeng -38 384 -42 292 3 908 -56 390 -51140 5 250 0 5 250 

- varav utförare hemvård -3 219 316 -3 535 0 -4410 -4410 0 -4410 

SÄRSKILT BOENDE -55 011 -47 482 -7 529 -64667 -76 457 -11 790 0 -11 790 

- varav boendepeng -45 264 -48 272 3 009 -64 667 -61587 3 080 0 3 080 

- varav köpta korttidsplatser -4 242 0 -4 242 0 -6 500 -6 500 0 -6 500 

- varav utförare boende -5 505 791 -6 296 0 -8 370 -8 370 0 -8 370 

RAM -105 858 -100 076 -5 783 -135 248 -143 998 -8 750 0 -8 750 

- varav centra It -5 532 -4 777 -755 -6 421 -8 311 -1890 0 -1890 

- varav myndighetsenhet -11354 -11527 173 -15 428 -15 628 -200 0 -200 

- varav externa placeringar Sol -4 235 -2 100 -2 135 -2 800 -6165 -3 365 0 -3 365 

- varav stöd och omsorg -31 779 -29 327 -2 452 -39 628 -41128 -1500 0 -1500 

- varav hälso- och sjukvård -29 483 -28 697 -786 -38 745 -40 580 -1835 0 -1835 

- varav verksamhetsövergripande äldreomsorg -23 475 -23 647 172 -32 226 -32 186 40 0 40 

SUMMA VÅRD OCH OMSORG -202 472 -189 534 -12 938 -256 305 -276 005 -19 700 0 -19 700 

ffe/1:-
U5 

~ BÅSTADS 
KOMMUN 



Prognosavvikelse per augusti 

• Total prognosavvikelse -19,7 mkr 

- varav Coronarelaterat -8,7 mkr 

- Prognos exklusive Covid-19-11,0 mkr 

, d:; . rTiJ BÅSTADS 
c_;c: r,- ~ KOMMUN 



Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar per månad 

Antal hemvårdstimmar per månad 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 
(Exklusive dubbel bemanning) 

Antal hemvårdstimmar - trend 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser per månad 

Antal dygn 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser ackumulerat 

Antal dygn 
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lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Dnr VN 000082/2020 - 900 

Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Sida 

7av15 

Beskrivning av ärendet Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 antogs av Vård och 
omsorgsnämnden 2020-08-24 § 63. Åtgärder är igångsatta som ska 
åstadkomma en budget i balans under 2021. Nämnden beslutade om 
uppföljning av ekonomiskt utfall av vidtagna sparåtgärder vid varje samman
träde samt att verksamheten ska rapportera risk- och konsekvensanalyser 
avseende kvalitets-påverkan vid aktuella fall. Vård- och omsorgsnämnden har 
sedan flera år tillbaka ett underskott i sin verksamhet. Åtgärder har genom 
åren vidtagits för att åstadkomma en ekonomi i balans. Som exempel kan 
nämnas att flera öppna mötesplatser med sociala aktiviteter har stängts samt 
att översyn och åtstramning i vägledningsdokument samt neddragning av 
chefsbefattningar har gjorts. Trots vidtagna åtgärder har nämnden ett fortsatt 
underskott. Vård- och omsorgsnämnden antog med anledning av detta en 
åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-10-07, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapporten och 
lägger den till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-07 
Handläggare: Christin Johansson 

Dnr: VN 000082/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning av åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 antogs av Vård och omsorgsnämnden 2020-08-24 
§ 63. Åtgärder är igångsatta som ska åstadkomma en budget i balans under 2021. Nämnden 
beslutade om uppföljning av ekonomiskt utfall av vidtagna sparåtgärder vid varje samman
träde samt att verksamheten ska rapportera risk- och konsekvensanalyser avseende kvalitets
påverkan vid aktuella fall. 

Bakgrund 
Vård och omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka ett underskott i sin verksamhet. Åtgär
der har genom åren vidtagits för att åstadkomma en ekonomi i balans. Som exempel kan näm
nas att flera öppna mötesplatser med sociala aktiviteter har stängts samt att översyn och 
åtstramning i vägledningsdokument samt neddragning av chefsbefattningar har gjorts. Trots 
vidtagna åtgärder har nämnden ett fortsatt underskott. Vård- och omsorgsnämnden antog med 
anledning av detta en åtgärdsplan för ekonomi i balans 2020. 

Aktuellt 
Aktuell status på respektive åtgärd redovisas i bilaga. För närvarande inga awikelser jämfört 
med beslutad åtgärdsplan. 

Ytterligare åtgärder 
Utöver beslutade åtgärder enligt bilaga tittar förvaltningen även på åtgärder inom följande 
områden: 

• Effekt av nytt Vägledningsdokument, vilket antogs i december månad 2019. Effekten av 
Coronapandemin gör det svårt att bedöma de ekonomiska effekterna under inneva
rande år. En viss minskning märks för närvarande inom antal bistånd och särskilt för 
matdistribution 

• Möjliggöra korttidsvård på ett plan (innebär minskning av antalet platser på särskilda 
boenden) 

• Minskat utbud av hjälpmedel 
• Digital strategi - viktigt för en effektiv organisation och för att kunna möta de kom

mande demografiska utmaningarna 



Christin Johansson, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 
Ekonomiavdelningen 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga: Uppföljning åtgärder ekonomi i balans 2020 

2 (2) 



Bilaga Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi i balans 2020 

Helårseffekt 
Förslag på åtgärder Åtgärder för att nå målen Effekt 2020 2021 Status 

Besparing 1 st larmbil Redan vidtagit -50 -100 KLAR 

Mottagnings-teamet Beslut på VN 2020-08-24 -1 246 -2 646 Pågår 

Minskat köp av 
korttidsvård 

Coronarelaterade kostnader samt 
öppnat Haga Park i april -3 500 Pågår 

Kommentar 

Omställning till att ordinarie hemvårdsgrupper ansvarar för mottagning pågår. Medarbetarna 
som är kvar arbetar i Covid-19 teamet och utgör en förstärkning av den befintliga 
hemvårdsorganisationen under tiden som det inte finns några konstaterade fall bland våra 
vård- och omsorgstagare. Besparing som rör rehabpersonal är verkställd genom att 
uppkommen vakans under hösten inom enheten återbesätts med personal som deltagit i 
mottagningstemet. Besparing av ssk hanteras i kontinuerling översyn av bemanningen 
inom enheten. 

Haga Park har öppnat och behovet av antal köpta korttidsplatser har fallit under sommaren 
men ökat under september månad. Effekt av Corona är svårbedömd men beräknas kvarstå 
under hela 2020. 

Uppsägning 
Citadellet Redan vidtagit -390 KLAR Lokalen övertas av individ och familj per den 1 september 

Till följd av Coronapandemin är de flesta utbildningar inställda eller så utförs de i digital 
form, vilket ofta är billigare. Effekten 2020 är inarbetad i prognosen, för 2021 pågår arbete 

Utbildnings-insatser . Mer webbaserat. -600 -400_ KLAR med att se över vilka digitala lösningar som verksamheten ska använda sig av framåt 

Till följd av lediga lägenheter inom våra boenden och lägre antal deltagare i daglig 
verksamhet är justering av bemanning gjord som ska klara effekten för 2020. För 2021 
pågår ett arbete med att identifiera möjliga förändrade bemanningslösningar och 

Stöd och omsorg Översyn av budget och bemanning -355 -600 Pågår samplanering, vilket också hanteras inom ramen för Heltidsresan. 

Kontor Ängahällan Uppsagt -195 -452 KLAR Lokalen är uppsagd per den 31 maj. 

Socialt innehåll Redan vidtagit_ -200 -364 KLAR Aktuell medarbetare går i pension under hösten, tjänsten återbesätts ej. 

Översyn 
rehabresurser 

Uppkommen vakans under hösten återbesätts med medarbetare som arbetat inom 
mottagningsteamet. En översyn av resurser kommer att göras under hösten inför nästa år 

-570 Pågår och också kopplat till uppstart av Haga Park plan 2 

översyn samt risk- och 
Besparing hemvårds- konsekvensanalys under hösten Projektgrupperna är igång och arbetar. Information till VN på sammanträde 19/10, beslut 
och boendepeng 2020 -4 578 Pågår inklusive risk- och konsekvensanalys den 24/11 tillsammans med budget och nämndsplan. 

Summa åtgärder ekonomi i balans 2020 -2 646 -13 600 

r5t 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Dnr VN 000105/2020 - 700 

Svar på granskning av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 

Sida 

8av15 

Beskrivning av ärendet De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att 
granska huruvida ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård
och omsorgsnämnden är ändamålsenligt. EY har i granskningen gjort en 
sammanfattande bedömning att vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning 
till viss del är ändamålsenlig. I granskningen har det framkommit att vård och 
omsorg saknar ett strukturerat system för att samla rutiner och processer, 
vidare förekommer otydlighet kring ansvar och roller och att nämndens 
samlade uppföljning av kvalitetsarbetet rör främst hälso- och sjukvårdens 
lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån socialtjänstlagens brister. 
Enligt EY förekommer det även brister i dokumentationen av egenkontrollen 
och förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-09-29. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkande Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall med följande tillägg: 
En återrapportering ska göras till nämnden inom sex månader. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Upprättad tjänsteskrivelse godkänns som vård- och omsorgsnämndens svar 
på revisionens granskning avseende ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete inom vård och omsorg. 

2. En återrapportering ska göras till nämnden inom sex månader. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-29 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000105/2020-700 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Upprättad tjänsteskrivelse godkänns som vård- och omsorgsnämndens svar på revisionens 
granskning avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att granska huruvida 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård- och omsorgsnämnden är 
ändamålsenligt. 

EY har i granskningen gjort en sammanfattande bedömning att vård- och omsorgsnämndens 
kvalitetsledning till viss del är ändamålsenlig. I granskningen har det framkommit att vård och 
omsorg saknar ett strukturerat system för att samla rutiner och processer, vidare förekommer 
otydlighet kring ansvar och roller och att nämndens samlade uppföljning av kvalitetsarbetet 
rör främst hälso- och sjukvårdens lagrum, vilket föranleder att uppföljning utifrån socialtjänst
lagen brister. Enligt EY förekommer det även brister i dokumentationen av egenkontrollen och 
förbättringsarbetet, vilket medför att det inte går att följa arbetet fullt ut. 

Aktuellt 
Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete baseras på 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Nämndens kvalitetsarbete är 
att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. 
Kvaliteten inom vård och omsorg i Båstads kommun utgår utifrån de krav och mål som finns i 
lagar och föreskrifter avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 
funktionshindrade och i beslut som har meddelats med stöd av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt nämndens beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet. Processer och rutiner används för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 
Riskanalyser, egenkontroller inkluderat avvikelser, utredningar från rapporter, klagomål och 
andra synpunkter på verksamhetens kvalitet ger stöd i vilka processer och rutiner som 
behöver tas fram. De processer och rutiner som finns idag är publicerade på kommunens 
intranät. 

Utvecklingsområden: 
Enligt EY:s bedömning är vård- och omsorgsnämndens kvalitetsledning till viss del 
ändamålsenlig men det finnns brister som behöver åtgärdas. Det finns idag rutiner, processer 
och görs egenkontrollen men det saknas struktur i uppbyggnaden av ledningssystemet för att 
det ska skapas tydlighet i kvalitetsarbetet fullt ut. 
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Vård och omsorg hade påbörjat ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
under hösten 2019 men på grund av tids- och personalbrist har det fått pausa. 

Det finns brister i, som också EY påtalat i sin utredning, att aktiviteter, roller och ansvar inte är 
tydliga. 

1 utredningen från EY framkommer det också brister i genomförandet av riskanalyser utifrån 
processer och rutiner samt dokumentation och uppföljning utifrån samtliga lagrum. 

Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter som 
ligger under vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden och därför behövs ett lednings
system för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheterna. I utvecklingen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kommer 
Vård och omsorg arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa struktur 
för verksamhetens ledning och styrning samt bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete 
av dessa strukturer. 

Efter planering och genomförande av verksamheten ska den följas upp och brister ska 
åtgärdas. Kvalitetsarbete ska vara ett ständigt pågående arbete, både i våra årliga processer 
men också dagligen i vårt löpande arbete med ständiga förbättringar. 

Kommunen har anställt en person för digitalisering i verksamheten för Hållbar utveckling och i 
denna tjänst ingår också att vara behjälplig att bygga upp ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Ingrid Pettersson, Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisorerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen 



rJl.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Dnr VN 000022/2020 - 700 

Sida 

9av15 

Svar på väckt ärende - Matlådor för dem som äter specialkost 
i ordinärt boende 

Beskrivning av ärendet Ärendet gällande utökade matlådor för personer i ordinärt boende har beretts 
av avdelningen utifrån lagstiftning och tidigare principbeslut i frågan. Vid vård
och omsorgsnämndens sammanträde i december 2019 fördes en diskussion 
kring vilka förutsättningar som finns för en utökning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschefLena Täringskog 2020-10-15. 

Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Yrkande Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall till Bjärepartiets förslag. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Marianne 
Eriksson Mjöbergs yrkande och finner att nämnden bifallit förvaltningens 
förslag. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Marianne Eriksson Mjöbergs yrkande. 

Omröstningsresultat 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 

Mona Källbäck (M) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Ordf. UlfJiewertz (M) X 

Summa: 6 3 

Forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 

Beslut 

Reservation 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet avslås med hänvisning till det tidigare principbeslutet kring 
en matlåda per dag. 

Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Bjärepartiet. 

Sida 

10av15 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-15 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: VN 000022/2020 - 700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Svar på väckt ärende - Matlådor för dem som äter specialkost i 
ordinärt boende 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Ärendet avslås med hänvisning till det tidigare principbeslutet kring en matlåda per dag. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Ärendet gällande utökade matlådor för personer i ordinärt boende har beretts av avdelningen 
utifrån lagstiftning och tidigare principbeslut i frågan . Vid vård- och omsorgsnämndens sam
manträde i december 2019 fördes en diskussion kring vilka förutsättningar som finns för en 
utökning. 

Det finns olika sjukdomstillstånd som medföljer läkarordinerade anpassningar av mat för att 
den enskilde ska få sina behov av näring tillgodosedda. En avgränsning till vad som kan anses 
vara en kommunal angelägenhet är, förutom den vanliga matlådan, just de som har behov av 
sondmat och olika näringstillskott enligt läkarordination eller på ordination av den kommu
nala sjuksköterskan med särskild förskrivningsrätt. Detta tar vård- och omsorgsnämnden 
i dagsläget ansvar för, enligt de förskrifter som finns för detta. 

Det finns bland invånarna naturligtvis individer som av olika anledningar har behov av att an
passa sin kost. Det kan bero på olika sjukdomstillstånd eller av okända anledningar, där den 
enskilde själv gör en bedömning av vilken kost som hen mår bäst av att äta. Detta är besvärligt 
för den enskilde men dock inte ett uppdrag för Vård och omsorg att ombesörja. Det finns en 
bred flora av olika kostalternativ tillgängliga på marknaden, som till stora delar 
kan beställas digitalt. 

Med hänvisning till avgränsning utifrån vad som enligt lag är en kommunal uppgift, föreslås ett 
avslag på yrkandet. 

Bakgrund 
Bjärepartiet hänvisar i sin skrivelse till att det vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i 
december 2019 diskuterades förslag kring att vid fortsatt leverans av kyld mat möjliggöra för 
invånare att vid behov öka antalet matlådor per dag till två huvudmåljmatlådor. Bjärepartiet 
yrkar i sin skrivelse att det tidigare tagna principbeslutet, om maximalt en matlåda per dag för 
den som äter specialkost i ordinärt boende, ändras till att det beviljas enligt individuella 
behov, dvs från en matlåda per dag upp till två matlådor. 

Lena Täringskog, avdelningschef 
Vård och omsorg 
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Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende - Matlådor för dem som äter specialkost i ordinärt boende 

Samråd har skett med: 
Christin Johansson 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 87 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-10-19 11av15 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

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 12 oktober 2020 godkänns. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 

VN §88 DnrVN 000198/2019- 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Protokoll från pensionärsrådet 2020-08-26. 

b). Beslut från krisledningsnämnden 2020-09-30 - Upphörande av beslut 
om tillfällig vistelse. 

c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-09-01. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

12av15 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 

VN §89 Dnr VN 000006/2020 - 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 2020-08-01 - 2020-08-31. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

13av15 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 14av15 

VN § 90 Dnr VN 000117 /2020 - 700 

Rekommendation gällande krav om munskydd för besökare 
på särskilda boenden för äldre efter den 1 oktober 2020 

Beskrivning av ärendet Frågeställningen har varit uppe om samtliga besökare vid särskilda boenden 
för äldre under coronapandemin ska bära munskydd vid besöken som åtgärd 
för att minska smittspridningen av coronaviruset. Bjärepartiet har väckt frågan 
i Krisledningsnämnden som gett förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Sandra Sturk 
2020-10-13. 

Föredragande Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sandra Sturk och vård- och omsorgschef 
Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden UlfJiewertz (M): Bifall med följande tillägg: Munskydd tillhandahålls om 
besökarna har önskemål om detta. 

Proposition 1 

Proposition 2 

Proposition 3 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP): Bifall med följande tillägg: Rekommendera 
munskydd eller visir vid besök på äldreboendena. 

Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden bifallit förslaget. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Ulf Jiewertz tilläggsyrkande och 
finner att nämnden bifallit yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Marianne Eriksson Mjöbergs 
tilläggsyrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet. Omröstning begärs. 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till Marianne Eriksson Mjöbergs tilläggsyrkande. 
NEJ - Avslag till Marianne Eriksson Mjöbergs tilläggsyrkande. 

Forts. på nästa sida. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 15 av15 

Omrös tningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Omröstningen utfaller med 1 JA-röst, 7 NEJ-röster och 1 som avstår enligt 
nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Irene Ebbesson (S) X 

Rustan Svensson [M) X 

Mona Källbäck (M) X 

Jenny Hamringe (L) X 

Marianne Eriksson Mjöberg (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ingrid Edgarsdotter (BP) X 

Ib Nilsson (C) X 

Ordf. Ulf Jiewertz (M) X 

Summa: 1 7 1 

Ordföranden finner då att vård- och omsorgsnämnden beslutat att 
avslå Marianne Eriksson Mjöbergs tilläggsyrkande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Inga krav på munskydd ställs för besökare vid särskilda boenden för äldre 
under coronapandemin. 

2. Gällande rekommendationer från expertmyndigheterna ska gälla. 

3. Munskydd tillhandahålls om besökarna har önskemål om detta. 

Till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP) . 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-13 
Handläggare: Sandra Sturk 

Dnr: VN 000117 /2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Förvaltningens rekommendation gällande krav om munskydd för 
besökare på särskilda boenden för äldre efter den 1oktober2020 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Inga krav på munskydd ställs för besökare vid särskilda boenden för äldre under 
coronapandemin. 

2. Gällande rekommendationer från expertmyndigheterna ska gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Frågeställningen har varit uppe om samtliga besökare vid särskilda boenden för äldre under 
coronapandemin ska bära munskydd vid besöken som åtgärd för att minska smittspridningen 
av coronaviruset. Bjärepartiet har väckt frågan i Krisledningsnämnden som gett förvaltningen i 
uppdrag att bereda ärendet. 

Aktuellt 
Vård och omsorgs största angelägenhet under pandemin är att begränsa smittspridningen av 
coronaviruset. I första hand är det folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller 
angående avstånd, god handhygien, symtomfria besök samt host- och nysettikett. 

Att applicera ett munskydd på en person utan kompetens att använda det riskerar att medföra 
att personen vidrör ansiktet fler gånger än vad man normalt redan gör, vilket ökar risken för 
smitta. Det finns även en risk att besökare upplever en falsk trygghet och kanske genomför 
besöket fast man inte mår helt bra, vilket ökar risken för smitta. Munskydd riskerar även att 
bidra till att rekommendationerna till fysisk distans upplevs som mindre viktiga "eftersom man 
ändå har munskydd" varpå det också föranleder en ökad risk för smittspridning. 

Varken Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Skåne rekommenderar att besökare vid 
särskilda boende för äldre ska använda munskydd vid besök. Smittskydd Skåne säger att i de 
situationer som besökaren själv vill använda munskydd så förespråkar de engångsmunskydd 
och inte flergångsmodeller eller egentillverkade munskydd. 
De flesta kommuner i nordvästra Skåne ställer inga krav på munskydd gällande besökare 
men däremot finns munskydd att tillgå om besökaren har önskemål om det. 

- Höganäs har inget krav på munskydd och erbjuder inte heller det, men bistår med munskydd 
om besökaren önskar. 
- Ängelholm har inget krav på munskydd och erbjuder inte heller det, men bistår med 
munskydd om besökaren önskar. 
- Klippan har inget krav på munskydd men erbjuder det om besökaren önskar. 
- Örkelljunga - erbjuder munskydd och dessa tillhandahålls av boendet. 
- Åstorp har inget krav på munskydd men kan erbjuda det i undantagsfall. 
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- Bjuv har inget krav på munskydd. Är det så att personalen använder skyddsutrustning hos 
aktuell vård- och omsorgstagare och anhörig inte kan hålla avstånd till patienten så erbjuds 
skyddsutrustning. 
-Helsingborg har inget krav på munskydd men erbjuder det om besökaren önskar. 

Vi ser att den största framgångsfaktorn kring begränsad smittspridning är att starkt arbeta för 
och motivera besökarna att följa myndigheternas rekommendationer: 

• Vara fri från symtom som överensstämmer med covid-19 och inte komma på besök om 
någon i hushållet har covid-19. 

• Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien. Handdesinfektions
medel ska därför vara lättillgängligt och besökare ska instrueras om att desinfektera 
händerna direkt före och efter besöket. 

• Följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering vid besöket. 
Besökare ska därför hålla avstånd (2 m) till personal, andra patienter på enheten och 
om möjligt även hålla avstånd till patienten som besöket gäller. 

• Ska inte vistas i gemensamhetsutrymmen 

Utöver detta har förvaltningen arbetat fram en Hälsodeklaration som besökaren fyller i vid 
ankomst till boendet, där den intygar att den känner till och följer förhållningsreglerna och att 
vederbörande inte uppvisar symtom för covid-19 vid besöket. Hälsodeklarationen sparas i två 
veckor. 

Vid insatser under coronapandemin görs, oavsett boendeform, vid varje kontakt med vård- och 
omsorgstagaren en symtomkontroll för att tidigt identifiera nytillkomna symtom för att snabbt 
kunna vidta åtgärder. All personal har små inplastade "symtomkort" till hjälp. I samband med 
screening efter sjukhusvistelse eller smittspårning görs ytterligare symtomskattning på ordi
nation av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Med underlag från Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Smittskydd Skånes rekom
mendationer för besök vid särskilda boenden under coronapandemin, där de inte rekommen
derar munskydd som en åtgärd för besökare, samt utifrån en om världs bevakning så föreslår 
förvaltningen att det inte ska finnas krav på munskydd för besökare på kommunens särskilda 
boenden för äldre, men däremot att det ska finnas till hands vid specifika situationer eller öns
kemål. 

Sammanfattningsvis innebär detta att Båstad kommun följer de rekommendationer som finns 
från myndigheter samt intar samma förhållningssätt som de flesta kommuner i närområdet. 

Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Vård och omsorg 

Beslutet ska expedieras till: 
Krisledningsnämnden 
Sandra Sturk MAS 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef 


