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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 1av14 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 29 maj 2017 kl. 10.00-18.00. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande,§§ 57-68, del av§ 61, Adem Qerimaj (S), del av§ 61 
Sonia Larsson (C) 
Tony Ivarsson (M), §§ 57-68, del av§ 61, Gösta Sandgren (M), del av§ 61 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Olle Larsson (L) 
UlfJiewertz (M) 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Ingrid Edgarsdotter (KD), del av§ 61 
Adem Qerimaj (S), tjg. ers. för Ingrid Edgarsdotter (KD), §§ 57-68, del av§ 61 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas. 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare,§§ 57-68, del av§ 61. 
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare,§§ 57-68, del av§ 61. 

Sonia Larsson. Ersättare: Ulf Jiewertz. 

§§ 57-68 

( Justerare 

( 
ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-05-29 

Från och med 2017-06-03 till och med 2017-06-25 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 

Innehållsförteckning 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 

VN § 57 Dnr VN 000001/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 58 Dnr VN 000002/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 59 Dnr VN 000003/2017 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning 

VN § 60 Dnr VN 000067 /2017 - 700 
Delårsrapport, tertial 1 2017 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 
Informationsärenden 

VN § 62 Dnr VN 000063/2017 - 700 
Planering för nytt gruppboende enligt LSS 

VN § 63 Dnr VN 000048/2017 - 700 
Socialt innehåll och anhörigstöd för 2016 och 2017 

VN § 64 Dnr VN 000050/2015 - 700 
Svar angående vårdhund i Vård och omsorgs verksamheter 

VN § 65 Dnr VN 000005/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN §66 
Delgivningar 

DnrVN 000006/2017 - 900 

VN § 67 Dnr VN 000007 /2017 - 900 
Delegations beslut 

VN § 68 Dnr VN 000073/2017 - 700 
Olyckor och tillbud på bilar inom Vård och omsorg 

justerandes si naturer 

,, 
I 

Sida 

2 av14 

Utdra sbes rkande 
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fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000001/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av14 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar 
efter nämndens sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Sonia Larsson utses som justeringsperson. 

2. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 2 juni 2017 kl. 13.30 på 
kommunkansliet. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000002/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans 

Sida 

4av 14 

( med förvaltningen. 

Beslut 

( 

( 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra information - Mottagningsteamet 

Extra information - Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 

Extra information - Månadskostnad för rullatorer 

Extra information - Pågående budgetarbete 

Väckt ärende - Olyckor och tillbud på bilar inom Vård och omsorg. 
Dnr:000073/2017-700 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

l/~81, 
_, 



IJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000003/2017 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning 

Beskrivning av ärendet I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en 

Sida 

5av14 

( ekonomisk redogörelse vid varje sammanträde. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

( 
Yrkande 

Proposition 

Beslut 

( 

( 

Ekonomisk redogörelse per den 30 april 2017. 

Ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S) föreslår följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att till 
junimötet lämna förslag på åtgärder för att minska det beräknade underskottet 
och för att nå en budget i balans. 

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

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att till junimötet lämna förslag på åtgärder för 
att minska det beräknade underskottet och för att nå en budget i balans. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000067 /2017 - 700 

Delårsrapport, tertial 12017 

Sida 

6av14 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg har sammanställt budgetuppföljning och verksamhets
berättelse för årets första fyra månader. Under året har budget i balans varit 
i fokus men trots detta prognostiseras ett underskott på helår om 9,1 mkr. 

Underlag till beslut€t 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2017, med tillhörande bilaga. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Verksamhets berättelse tertial 1 2017 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

2. Verksamhetsberättelsen tertial 1 2017 delges kommunfullmäktige. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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fj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29 7av14 

VN § 61 Dnr VN 000004/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Noteringar 

Beslut 

a). Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
(Health Navigator AB deltar under förmiddagen). 
Dnr: 000136/2016-700 

b). Nya enhetschefer: Jessica Arvidsson och Pernilla Holte 
c). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej 

till särskilt boende 
d). Bassängen på Vårliden 
e). Åsliden: Status/riskanalys/ekonomiska effekter. 

Dnr: 000055/2017-700 
f). Sommaren 2017: Status, medarbetare/sommargäster 
g). Namnförslag på vård- och omsorgs boende i Förslöv. 

Dnr: 000064/2017-700 
h). Kommande revideringar av vägledningsdokument enligt SOL 

Dnr: 000131/2015-900 
i). lnriktningsdokument för Grevie och framtidsmingel den 30 maj 
j). Mottagningsteamet 
k). Informationen från nämnden på kommunfullmäktige 
1). Månadskostnad för rullatorer 
m). Pågående budgetarbete 

Angående punkt d) ovan noteras följande: Vård- och omsorgschefen informerar 
om att privatpersoner inte kommer att ha tillträde till bassängen under 
perioden september-december 2017. Detta bland annat av säkerhetsskäl då 
bassängen är obevakad. Nämnden anser enhälligt att avtalet med Båstadhem 
AB inte ska förlängas när detta går ut den 31 december 2017. Informationen 
skickas vidare för kännedom till Båstadhem AB. 

Angående punkt g) ovan noteras följande: Nämnden anser enhälligt att det 
planerade vård- och omsorgs boendet i Förslöv ska heta Haga Park. Inform
ationen skickas vidare för kännedom till kulturstrateg Helene Steinlein. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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JjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000063/2017 - 700 

Planering för nytt gruppboende enligt LSS 

Sida 

8 av14 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg ser ett ökat behov av ett nytt gruppboende enligt LSS (lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) om 5-6 platser. Inom en 
femårsperiod har vi nu skrivna i kommunen fyra personer som anses vara i 
behov av gruppboende plats, LSS. Försäkringskassan har antagit ett hårdare 
regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket genererar att falla 
tillbaka på kommunerna. Beredningen av fler bostäder i kommunen och en 
ökad inflyttning till kommunen kan också ge fler personer med behov av 
gruppboende enligt LSS. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Redovisning av nytt gruppboende LSS godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 planera för nytt gruppboende LSS. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): 1. Det redovisade behovet av grupp boendeplatser 
enligt LSS godkänns. 2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja 
planeringen av nytt gruppboende enligt LSS. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Det redovisade behovet av grupp boendeplatser enligt LSS godkänns. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja planeringen av 
nytt gruppboende enligt LSS. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000048/2017 - 700 

Socialt innehåll och anhörigstöd för 2016 och 2017 

Sida 

9av14 

Beskrivning av ärendet Liberalerna väckte ett ärende med önskemål om en genomgång av hur anslag 
använts och utveckling planerats för 2017 avseende den del som baseras på 
frivilliga och intresseföreningar inom socialt innehåll och anhörigstöd. För 
2016 var budgetramen 560 tkr. Ett ytterligare tillskott om 870 tkr gavs för 
2016 men först under sen höst. Medlen användes i huvudsak till att finansiera 
en person med aktiveringsuppdrag på Skogsliden men också för att finansiera 
en person mer riktad mot personer i ordinärt boende. Vad gäller insatser för att 
stimulera samarbete med frivilliga och intresseorganisationer utfördes detta i 
liten omfattning under 2017. För 2017 är budgetramen 1454 tkr, inklusive det 
tillskott om 870 tkr som för året 2017 tillförts från kommunstyrelsen. Det är 
först 2017 verksamheten mer långsiktigt kan planeras. Insatser för att 
stimulera samarbete med frivilliga och intresseorganisationer kan alltid 
stärkas och det är ett av fokusområdena för 2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2017. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-05 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000048/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Väckt ärende - Socialt innehåll och anhörigstöd för 2016 och 2017 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna önskar en genomgång av hur anslag använts och utveckling planerats för 2017 
avseende den del som baseras på frivilliga och intresseföreningar inom socialt innehåll och 
anhörigstöd. 

1 (2) 

För 2016 var budgetramen 560 tkr. Ett ytterligare tillskott om 870 tkr gavs för 2016 men först 
under sen höst. Medlen användes i huvudsak till att finansiera en person med aktiveringsupp
drag på Skogsliden men också för att finansiera en person mer riktad mot personer i ordinärt 
boende. Vad gäller insatser för att stimulera samarbete med frivilliga och intresseorganisation
er utfördes detta i liten omfattning under 2017. 

För 2017 är budgetramen 1454 tkr, inklusive det tillskott om 870 tkr som för året 2017 till
förts från Kommunstyrelsen. Det är först 2017 verksamheten mer långsiktigt kan planeras. 
Insatser för att stimulera samarbete med frivilliga och intresseorganisationer kan alltid stärkas 
och det är ett av fokusområdena för 2017. 

Aktuellt 
Då budgetmedel för 2016 kraftigt minskades innebar det en omfördelning av medarbetare från 
den tidigare verksamheten. Dock vidmakthölls en del insatser. Dessa insatser finansierades 
genom det tillskott av medel om 870 tkr som tillfördes under senhösten. Dock fanns det under 
hösten 2016 inga möjligheter att arbeta långsiktigt med området. 

För 2017 fanns det klara förutsättningar för uppdraget redan vid årets start och rekryteringar 
kunde påbörjas. Två anhörigombud finns nu. Ett med inriktning mot kognitiv funktionsned
sättning samt äldreområdet och det andra mot psykiatri och LSS. Medarbetare inom anhö
rigstödet har genom att omvärlds bevaka byggt upp en verksamhet som startade formellt 2017-
04-20. En broschyr är iordningställd och utlagd på strategiska platser. Verksamheten har an
nonserat i lokalbladet och haft öppet hus för alla samt haft ett stort reportage i Helsingborgs 
Dagblad. Studieförbund, frivilliga och föreningar kontaktas allt eftersom och under maj månad 
startas samarbetet upp med ABF, SV Sensus, Bilda och Svenska kyrkan. 

Inom Socialt innehåll fanns vid årets början en medarbetare för aktiviteter riktade till vård och 
omsorgs boende. Aktivitetsutbudet inom socialt innehåll utökas kontinuerligt. Aktiviteter sker i 
ett samlingsrum på fd. Vårliden i Båstad, Ängahällans matsal i Förslöv, Hörnans gemensam
hetslokal i Västra Karup och Smedjan i församlingshemmet i Torekov. Den 17 maj 2017 startar 
också träffpunkten upp i Grevie. Aktiviteter inom Stöd och Omsorg är till viss del igång och 
även aktiviteter inom gruppbostäderna vidareutvecklas. Verksamheten har ett så kallat "Akti
vitetsblad" som skickas ut varje månad via hemsidan och via matdistributionen. 
Socialt innehåll samarbetar med studieförbunden ABF, SV Sensus och Svenska kyrkan och fri- , 
villiga bidrar med praktisk hjälp vid evenemang och det finns ett nära samarbete med Lions. 



2 (2) 

Aktivitetsledarna kommer, förutom de vanliga aktiviteterna, i år att lägga tonvikt vid kultur 
och rörelseaktivitet. 

Eva-Marie Persson 
Enhetschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Eva-Marie Persson 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 

( 

( 

( 

( 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsn.ämnden 

VN § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000050/ 2015 - 700 

Svar angående vårdhund i Vård och omsorgs verksamheter 

Sida 

10av14 

Beskrivning av ärendet En arbetsgrupp arbetar med att skapa förutsättningar för att kunna använda en 
vårdhund i vård- och omsorgsverksamheten. Centerpartiet yrkade i en motion 
2014 på att Båstads kommun skulle utreda möjligheten till att använda sig av 
djur inom vård och omsorg. Svaret på motionen togs upp och försök har gjorts 
med att hyra in mindre djur som kaniner till Almgården sommaren 2014 och 
ett pilotprojekt för att kunna anställa vårdhund har påbörjats. I svaret belyses 
även vikten av att sätta upp specifika mål för vårdtagaren vid införande av 
vårdhund. Kostnaden för utbildning av vårdhundsekipage beräknades till cirka 
60 tkr och anställningen skulle kosta cirka 2 tkr i månaden med försäkringar. 
Kostnaden för vårdhund togs med i budget 2016. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2017. 

Föredragande Vård - och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

j usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ V J~vl-· 
,,, 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-04-19 

Handläggare: Jenny Bengtsson 

Dnr: VN 000050/2015-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och ·o·msotgsnämnden 

Väckt ärende - Vårdhund i Vård och omsorgs verksamheter 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
En arbetsgrupp arbetar med att skapa förutsättningar för att kunna använda en vårdhund i 
vård- och omsorgsverksamheten. 

Bakgrund 

1 (1) 

Centerpartiet yrkar i en motion 2014 på att Båstads kommun skulle utreda möjligheten till att 
använda sig av djur inom vård och omsorg. 
Svaret på motionen togs upp försök gjorts med att hyra in mindre djur som kaniner till 
Almgården sommaren 2014 och att ett pilotprojekt för att kunna anställa vårdhund påbörjats. 
I svaret belyses även vikten av att sätta upp specifika mål för vårdtagaren vid införande av 
vårdhund. Kostnaden för utbildning av vårdhundsekipage beräknades till cirka 60 tkr och 
anställningen skulle kosta cirka 2 tkr i månaden med försäkringar. Kostnaden för vårdhund 
togs med i budget 2016. 

Aktuellt 
På Almgården har vårdhund och terapihund haft praktik under 2016 och detta har varit posi
tivt och uppskattat till stor del. Det finns många vårdhundsförare med rätt utbildning för 
uppdraget både i Båstads kommun och andra kommuner. Det innebär att det inte är 
aktuellt att bekosta ytterligare utbildade för egen verksamhet. 

En arbetsgrupp håller på att utarbeta formerna för ett demensteam i Båstads kommun och där 
är tanken att ett vårdhundsekipage ska ingå eller användas vid behov. Demenssamordnare 
kommer att vara ordinatör och i samråd teamet och vårdhundsförare sätta upp mål och syfte 
för själva insatsen. Det är viktigt att vårdhundsföraren har erfarenheter från vård och omsorg 
och att ekipaget uppfyller de kriterier som finns för att arbeta med uppdraget enligt Svensk 
standard SS 8760000:2013. 

Vårdhundsteamet är inte bara tänkt att arbeta inom demensområdet utan även inom andra 
vård- och omsorgsområden i kommunen. 

En rutin håller på att tas fram för djur i vården och det innefattar inte bara vårdhund utan 
även andra möjligheter att ha djur i vården. 

Jenny Bengtsson, Vård och omsorg 
MAS /Demenssamordnare 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Emma Pihl 
Vård och omsorgschef 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000005/2017 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgs nämnden 

Sida 

11av14 

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: 

1. Beslutsloggen daterad den 19 maj 2017 godkänns med följande ändringar: 

Ärendet om lokalisering av kognitivt/demenscentra får en tydligare 
koppling till ärendet om totala lokalbehovet inom Vård och omsorg. 

Ärendet om socialt innehåll och anhörigstöd kan nu anses behandlat. 

Ärendet om vårdhund kan nu anses behandlat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§66 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000006/2017 - 900 

Sida 

12av14 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Tilläggskontrakt på Skogsliden - Beslut från kommunstyrelsen 2017-04-05, 
§ 87. Dnr: 000017 /2017-700 

b ). Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 
- Beslut från länsstyrelsen. Dnr: 000066/2017-700 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

l. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000007 /2017 - 900 

Delegationsbeslut 

Sida 

13 av 14 

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

Vid detta möte föreligger delegations beslut inkomna från: 
Myndighetsenheten, 2017-03-17 till 2017-04-30. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

( 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-29 

Dnr VN 000073/2017 - 700 

Olyckor och tillbud på bilar inom Vård och omsorg 

Sida 

14av14 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes på sammanträdet av Tony Ivarsson (M) med en begäran 
( till förvaltningen att redovisa olyckor/tillbud/krockade bilar inom Vård och 

omsorgs verksamhetsområde, bland annat mot bakgrund av arbetsmiljö
lagstiftningen. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

( 
1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

( 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


