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IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 10.00-16.30. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 
Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KO) 
Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Ingegerd Nilsson (SO) 
Olle Larsson (L) 
Ulf Jiewertz (M) 

Sida 

1av12 

Övriga 
närvarande: 

Henrik Andersson, sekreterare, Emma Pihl, vård- och omsorgschef, Ingrid Pettersson, Sas. 
Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Adem Qerimaj (S), ej tjänstgörande ersättare,§§ 83-86 
Gösta Sandgren (M), ej tjänstgörande ersättare 
Gunnel Sebelius-Böcker (BP), ej tjänstgörande ersättare 

Irene Ebbesson. Ersättare: Marianne Mjöberg Eriksson. 

Irene Ebbesson 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-08-24 

Från och med 2017-08-26 till och med 2017-09-17 

Henrik Andersson 

§§ 83-91 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-24 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 

VN § 83 DnrVN 000001/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 84 Dnr VN 000002/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 85 Dnr VN 000136/2016 - 700 
Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 

VN § 86 Dnr VN 000004/2017 - 900 
Informationsärenden 

VN § 87 DnrVN 000103/2017 - 700 
Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2 

VN § 88 Dnr VN 000063/2016 - 700 
Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 
16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 §och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

VN § 89 Dnr VN 000005/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 90 
Delgivningar 

DnrVN 000006/2017 - 900 

VN § 91 Dnr VN 000007 /2017 - 900 
Delegations beslut 

Sida 

2av12 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-24 

Dnr VN 000001/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av12 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll justeras vanligtvis fyra arbetsdagar 
efter nämndens sammanträde. Justeringsperson väljs vanligtvis i turordning 
baserat på sammanträdeslistan. Vid nämndens föregående sammanträde var 
Olle Larsson justeringsperson. I tur att justera är Irene Ebbesson med Marianne 
Mjöberg Eriksson som ersättare. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Irene Ebbesson utses som justeringsperson. 

2. Marianne Mjöberg Eriksson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 25 augusti kl. 13.00 på kommunkansliet. 

u Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

V l~ ~ 
I 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN §84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-24 

Dnr VN 000002/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 12 

Beskrivning av ärendet Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med 
( förvaltningen. Ordföranden har godkänt dagordningen. 

Beslut 

( 

( 

( 

1 

!jfl 
l 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg som informationsärenden: 

Inbrott på Bjäredalen i Förslöv 
Schemaläggningsprogram 
Angående bokning av aulan på Bjäredalen i Förslöv 
Angående beslutet om personlig assistans vid utlandsresor 
Medfinansiering av gemensamhetslokal på Malens trygghetsboende 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 5av12 

VN § 85 Dnr VN 000136/2016 - 700 

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet En övergripande genomlysning av Båstads kommuns vård- och 
omsorgsverksamhet har resulterat i 11 rekommendationer, varav 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

'i 

0 ~{ 
r 

1 rekommendation för nämnden/politisk nivå i form av en budgetanpassning 
och 10 rekommendationer på tjänstemannanivå. Vård- och omsorgs
verksamheten har under flera år redovisat ett ekonomiskt underskott, 
samtidigt som verksamheten står inför ett antal betydande utmaningar med 
bland annat till del bristande struktur, ökad vårdtyngd och rekryterings
svårigheter. En genomlysning av verksamheten med fokus på verksamhet, 
kvalitet och ekonomi har genomförts för att identifiera förbättringsområden 
och bringa ekonomin i balans. I överlämnad slutrapport dras slutsatsen att 
verksamhetens underskott kan förklaras av några kostnadsposter som inte 
inkluderats i budgeten, några kostnadsposter som inte har tillräcklig täckning 
genom budgeten, samt ett antal områden där besparingspotential finns . 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2017, med tillhörande rapport. 

Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet tillsammans med 
konsulterna Alice Fredrikson och Olle Nyström från Lumell. 

Eddie Grankvist (BP) med bifall från Marianne Mjöberg Eriksson (BP), Ingrid 
Edgarsdotter (KD), Irene Ebbesson (S), Claes Sjögren (BP), Sonia Larsson (C), 
Tony Ivarsson (M) och UlfJiewertz (M): Bifall med följande ändringar 
och tillägg: 
1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten och som sin 
egen sända den till Kommunstyrelsen. 
2. Genomlysningen ska ligga som en vägledning för verksamhetens arbete 
framåt. 
3. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 
4. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1 för 2018 
i enlighet med rapporten (Se tabell 10 i rapporten). 
5. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg att senast till 
nämndsmötet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens 
rekommendationer 2-11 att genomföras senast under 2018 (Se tabell 10 i 
rapporten). 
6. Justera Båstads kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån 
föreslagen beräkning för uppföljning av kvalitetsmålet. 
7. Tilldela verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg resurser för 
kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ 
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lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 6av12 

Forts. Yrkanden 

Ajournering 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Olle Larsson (L): Bifall till punkterna 1 och 2 samt 5-7 ovan, avslag till 
punkterna 3 och 4. 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Eddie Grankvists m.fl. förslag. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Godkänna genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten och som sin 
egen sända den till Kommunstyrelsen. 

2. Genomlysningen ska ligga som en vägledning för verksamhetens arbete 
framåt. 

3. Begära omedelbar budgetanpassning för innevarande år (2017). 

4. Begära budgetanpassning enligt rapportens rekommendation 1för2018 i 
enlighet med rapporten (Se tabell 10 i rapporten). 

5. Uppdra till verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg att senast till 
nämndsmötet i november 2017 inkomma med handlingsplan för rapportens 
rekommendationer 2-11 att genomföras senast under 2018 (Se tabell 10 
i rapporten). 

6. Justera Båstads kommuns rangordning enligt brukarundersökningar utifrån 
föreslagen beräkning för uppföljning av kvalitetsmålet. 

7. Tilldela verksamhetsområdeschefen för Vård och omsorg resurser för 
kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Olle Larsson (L), med 
motivering enligt skriftlig inlaga till protokollet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämndan 

I 

Ärende: Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 

Reservation 

Jag reserverar mig till fö1mån för mitt eget yrkande, som avslogs, med motivering enligt följande: 

Beslutspunkt 3: Det är fyra månader kvar av 2017. Underskottet kan var~ 4 eller 7 mkr idag. 

Att i slutet av 2017 plötsligt börja budgetanpassa ett ovisst antal miljoner känns desperat. 

Låt oss istället starta en implementering av genomlysningens ideer och förslag så fort 

( som möjligt. 

( 

( 

Beslutspunkt 4: Här är rapporten otydlig. Vi har en transferering inom kommunen på totalt 

10 605 000 la. Sedan har vi besparingsområden på 2 270 000 kr. Dessutom har vi en 

5 % verksamhetseffektivisering på 5,5 mkr under 2018. Om man är generös ger detta 

ett 50 % genomslag under hela 2018 och motsvarar 2 750 000 kr. Dessutom har vi interna 

genomförandekostnader på 800 000 kr. I denna post tar vi för givet att en projektledare 

för verksamhetseffektivisering ingår. Detta tillsammans ger efterfrågad budgethöjning 

för Vård och omsorg på 6 385 000 kr för 2018. 

Båstad den 24 augusti 201 7 

Olle Larsson 

Liberalerna 
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IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 

Beskrivning av ärendet 

Beslut 

VN § 86 Dnr VN 000004/2017 - 900 

I nformationsärenden 

Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Verksamhetsstatistik: SOL och LSS, inklusive antal som tackat nej till 
särskilt boende 

b). Sommaren 2017: Återblick - personal, ekonomi mm 
c). Kartläggning av psykisk ohälsa 
d). Åsliden: Status 
e). Avslag på korttidsbeslut 
fJ. Kvalitetsuppföljning: Mall för genomförande 
g) . Inbrott på Bjäredalen i Förslöv 
h). Schemaläggningsprogram 
i). Angående bokning av aulan på Bjäredalen i Förslöv 
j). Angående beslutet om personlig assistans vid utlandsresor 
k). Medfinansiering av gemensamhetslokal på Malens trygghets bo ende 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

I\ 

Sida 

7av12 

I j.usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

l}JLvz 
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rTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 

VN § 87 Dnr VN 000103/2017 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 
2016-12-12 en kontrollplan för verksamheten inom sitt ansvarsområde 
för 2017. Enligt internkontrollplanen för vård- och omsorgsnämnden ska 
verksamheten redovisa två gånger/år en sammanställning över 
rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2, godkänns. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2, godkänns. 

r 

Sida 

8av12 

J$terandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~~ ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-16 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000103/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Återrapportering av intern kontroll 2017, kvartal 2, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2016-12-12 en kontrollplan för verksam
heten inom sitt ansvarsområde för 2017 - Se bilaga. 

Aktuellt 
Enligt internkontroll planen för vård- och omsorgsnämnden ska verksamheten redovisa 
två gånger/år en sammanställning över rekryteringsläget, vakanser och sjukskrivningstal. 

Kontrollmoment för redovisa sammanställning av uppföljning: 

1 (2) 

När det gäller korttidsfrånvaro ska alltid medarbetaren ha kontakt med ansvarig chef. Chef kan 
då fånga upp problem samt arbeta med lösningar. Vid upprepad korttidsfrånvaro så har 
ansvarig chef samtal med medarbetaren och Feelgood kan kopplas in. Vid längre sjukskriv
ningar så följs rutin från HR-avdelningen och man utarbetar en handlingsplan för medarbeta
ren. T ex kan Feelgood kopplas in vid behov och det upprättas en rehabiliteringsplan med 
Försäkringskassan. Flera personer som är långtidssjukskrivna har svårigheter att utföra 
arbetsuppgifter som är fysiskt ansträngande och det är svårt att hitta omplaceringar för dessa. 
3% av vår personal är i åldern 15-24 år, 64% är i åldern 25-54 år och 33 % av vår personal 
inom Vård och omsorg är över 5 5 år. Generellt är det svårt att rekrytera vikarier med rätt 
kompetens inom äldrevården vilket ibland gör att det får tas dyra lösningar för ordinarie 
personal somt ex övertid, inbeordrande. Detta i sin tur generar att det slits hårt på 
personalen, vilket gör att sjuktalen periodvis ökar. 

Vård- och omsorgsboende 
Finns någon vakant tjänst på Almgården men kommer att erbjudas till person som har LAS
företräde. På övriga boenden finns i dagsläget inga vakanta tjänster utan alla rader är besatta. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Finns två vakanta kvällstjänster varav den ena delas mellan två sjuksköterskor som önskar 
högre sysselsättningsgrad. 

Hemvård 
Finns två vakanta tjänster med placering i Förslöv där rekrytering pågår. 
Ingen vakant tjänst i Torekov /V-Karup i nuläget. 
På hemvårdsområde norr är det behov av två nyrekryteringar och ett graviditetsvikariat. 
Enhetscheferna tittar på lite olika lösningar men annons kommer att gå ut i början av 
september. 

Stöd och omsorg 
Personalläget ser bra ut i nuläget, har funnits vakanser men löst sig genom omplacering samt 
med personal som haft för,~trädesrätt. 

~t~ 



Myndighetsenheten/Kommunrehab 
På myndighetsenheten är det ett graviditetsvikariat som ersätts med en vikarie. Det har 
anställts en fysioterapeut under våren efter en uppsägning. 

Konsekvenser av beslut 

2 (2) 

När det gäller sjukskrivningar arbetar enhetscheferna för att vara så lyhörda som möjligt och 
försöka hitta lösningar på problem tex omplacering, ändring i schema m.m. På APT-möten tas 
det upp och diskuteras den psykosociala arbetsmiljön och vad som kan göras i vardagen för 
välbefinnande. 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Internkontrollplan, återrapportering 2017 

Samråd har skett med: 
Enhetschefer inom Vård och omsorg 

f 

JuiL~~ 
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BÅSTADS 
[s.Ymbolförte clilling aktuellt resultat 

~ Intern kontrollplan återrapportering 2017 I Grön - inga avvikelser 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnd 
Återrapporteringsdatum 2018-03-04 !Röd - avvikelser - risk föreligger 

Återrapportering 

~ 
C· 

.i\ ~ Kommentar 
~ ~ 't< I>'~ .... ~. ~ ~~ ~ ~ ~ ~ eventuella ~ Q Q 

~ ~~ ~~ $ "' "' "' "' .,. ~ C· ~~ Aktuellt 
..., ..., ..., ..., 

avvikelser I -; "'- .... ~ [ [ ... ... 
~ c; ~ ~~ c; Q ~ p.. Q 

resultat 
2!. 2!. 

åtgärder ... . .,. p.. p.. ~ .... N "' "" Vård- och omsorg 

I Rutin för debitering av vård- och Kontroll mot utförd Avgifts - 2 ggr/år/ 
1 Mars/Sep 120% av alla fakturor I JA I I - I X I I Se tjänsteskrivelse. 

omsorgsavgifter insats handläggare 
tember 
---

Att journalföring 

I stab 
12ggr/år/ 110% av Lss-journaler 

···•r.anskning av journaler Jfö!jer lagstadgade Mars/Sep Var 20:e Sol-journal JA I - I X I I Se tjänsteskrivelse. 
krav tember Var 20:e Hsl-Journal 

--
Förvaring, 

Genomgång av 
Granskning av 2 ggr/ år/ basläkemedels-förråden, 

3 I kommunövergripande !temperatur, Mas Mars/Sep där temeratur och I JA I I - I X I ISe tjänsteskrivelse. 
basläkemedelsförråd 

inventering av 
tember inventering utifrån avtal 

läkemedelsförråd 
kontrolleras. 

Kontroll av tio 

. .. Att betalda fakturor I 11 gg/år 1 
leverantörsfakturor hos 

4 I Granskmng av leverantorsfakturor I.. k k Stab respektive I - I X I I Se tjänsteskrivelse. 
ar orre ta 

beslutsattestant inom 
verksamhetsområdet 

Redovisa 
5 

I Systematiskt arbetsmiljöarbete - I sammanställning av Stab 1 gg/år I Enligt rutin I JA I I I I I X 
SAM 

årlig uppföljning 

Svårt att rekytera 
Sammanställning över I Redovisa utbildad personal inom 

6 I rekryteringsläge/ vakanser/ sammanställning av Stab 2 ggr/år äldreomsorgen. I X I I X I Se tjänsteskrivelse. 
sjukskrivningstal uppföljning 8 vakanta tjänster 

Redovisning av avvikelser/ !Redovisa I 
11 gg/år 

l ~:::::"fil"''"'"" I 
I I • I I 

IAvser föregående kalenderår. 
7 I synpunkter/ klagomål samt sammanställning av Stab JA 

vidtagna åtgärder årlig uppföljning 
avvikelser /synpunkter /k Se tjänsteskrivelse. 
Iagomål 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-24 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Sida 

9av12 

Kvarta Israpport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Beskrivning av ärendet Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2017, med tillhörande bilaga. 

( Förvaltningens förslag 1. Kvartalsrapporten 2017-04-01- 2017-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-04-01 - 2017-06-30 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

( 

( 

i justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ ~i~ 
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[1iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 §och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-04-01- 2017-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), se bilaga. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

170817\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 



nn 
inspektionen for "'3'd och cmso:g 

Kvartals rapport 

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter 

Uppgifter om rapportören 

Förnamn 
Efternamn 
Telefon 
E-postadress 

Magnus 
Ohlsson 
+46 0431-77416 
magnus.ohlsson@bastad.se 

Val av förvaltning och verksamhetsområden 
. -

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Dnr.~-~-~-~~~.:!?/ 
... ~~~.~.:: .. l:~ ...... 

Förvaltning Verksarnh~t~.n för Vård o_ch omsorg Båstad 

Nämndens rapport 

Rapporteringen avser följande kvartal 

Val av år och kvartal 
Val av år och kvartal 

2017 
1/4-30/6 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? 

Sol ÄO, äldreomsorg i-:Ja !7!Nej 

Sol OF, omsorg om personer l !Ja i'11Nej 
med funktions nedsättning 
LSS OF, omsorg om []Ja !.'.ZINej 
personer med 
funktions nedsättning 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader.från 
datum för avbrott? 

Sol ÄO, äldreomsorg i !Ja i7 1Nej 

Sol OF, omsorg om personer i iJa l~ Nej 
med funktions nedsättning 
lSS OF, omsorger om ! !Ja !.'.ZINej 
personer med 
funktions ned!>ättning 

Personuppgifts lagen 

0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker 

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppqiftslaqen 

(1998:204). Pul. 

Blankettinformation 
Nummer 

B!ankettid : 150182143932'.'... 
f ,1 . . .. 

j/)LJg 

Inskickat 

Sida lav 2 Datum : 2017-08-04 06:38:09 
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1501821439321 

Signering 
Datum 

B!ankettid: 1501821439321 

2017-08-04 06:38:09 

Underskrift M 

Sida2 av 2 Datun: 2017-08-04 06:38:09 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-24 

Dnr VN 000005/2017 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

10av12 

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 17 augusti 2017 godkänns. 

\ 

' justerandes signaturer Utdrags bestyrkande i 

~ V ~1~ ") 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 11av12 

VN § 90 Dnr VN 000006/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

v1 
rY 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Budget 2018 och plan 2019-2022 - beslut i KF 2017-06-21, § 130 
b). Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun 

- beslut i KF 2017-06-21, § 133 
c). Uppsägning av befintligt avtal om patientnämndsverksamhet mellan 

Patientnämnden Skåne och Båstads kommun 
d). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 2 maj 2017 
e). Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet den 31 maj 2017 
f). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 20 juni 2017 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

vlVz 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-24 

VN § 91 Dnr VN 000007 /2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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, 2017-05-01till2017-06-30. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

~ 

Sida 

12av12 

I justerandes si~naturer Utdra~sbestvrkande 

' 1 

~~61;t 


