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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-08-15 1av3 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 15 augusti 2016 kl. 13.00 - 18.30. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne E. Mjöberg (BP) 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Henrik Andersson, sekreterare, Margaretha Hammarberg, tf. vård- och omsorgschef, 
Ingrid Pettersson, utredare, Magnus Ohlsson, enhetschef. 
Mimi Sterner (L), ej tjänstgörande ersättare 

Sonia Larsson. Ersättare: Ulf Jiewertz. 

Omedelbar justering. 

§§ 66-67 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-08-15 

16/8-7/9 

Henrik Andersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-08-15 2 av 3 

VN § 66 DnrVN 000014/2016- 700 

Angående begäran hos kommunstyrelsen om extra resurser 
till lunchservering på Vårliden och Ängahällan 

Beskrivning av ärendet Ärendet väcks på sammanträdet. 

Beslut 

Nämnden har tidigare begärt extra anslag till budgeten 2016 hos kommun
fullmäktige för att täcka de ökade personalkostnaderna med anledning av 
öppethållande av Vårlidens och Ängahällans matsalar måndag-söndag. 
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till nämnden för att besvara 
hur finansieringen ska ske, hur det påverkar det budgeterade resultatet samt 
tillförande av konsekvensbeskrivning för anhörigverksamheten, om den 
finansieringen kommer därifrån. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Nämnden drar tillbaka sin begäran om extra resurser till lunchservering 
på Vårliden och Ängahällan. 

2. Ärendet avslutas och beslutet delges kommunstyrelsen via dess utskott. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-08-15 

Dnr VN 000100/2016 - 700 

Namnförslag gällande Trafikverkets f.d. lokaler i Förslöv 

Sida 

3 av 3 

( Beskrivning av ärendet Ärendet väcks på sammanträdet. 

( Beslut 

( 

Vård och omsorg hyr in sig i Trafikverkets f.d. lokaler i Förslöv och byggnaden 
är i behov av ett nytt namn. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Trafikverkets f.d. lokaler i Förslöv ges namnet "Bjäredalen". 

2. Beslutet delges kommunstyrelsen via dess utskott. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


