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Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Sida 
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Plats och tid: 

Beslutande: 

Skogsliden och kommunkontoret i Båstad, måndagen den 18 juni 2018 kl.11.00-16.30. 

Eddie Grankvist (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

/ 

ANSLAGSBEVIS 

Irene Ebbesson (S), l:e vice ordförande 
Sonia Larsson (C) 
Ingrid Edgarsdotter (KD), ej § 55, Mona Källbäck (M) § 55 
Gösta Sandgren (M), tjg. ers. för Tony Ivarsson (M) 
Marianne Mjöberg Eriksson (BP) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Ingegerd Nilsson (SD) 
Birgitte Dahlin (L) 
UlfJiewertz (M) 

Mona Källbäck (M), ej tjänstgörande ersättare§§ 56-62. 
Henrik Andersson, sekreterare. 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef. 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Irene Ebbesson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Vård- och omsorgsnämnden 

2018-06-18 

Från och med 2018-06-22 till och med 2018-07-14 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

.... 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

In nehå I lsförteckn i ng 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-18 

VN § 55 Dnr VN 000154/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

VN § 56 Dnr VN 000155/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

VN § 57 Dnr VN 000156/2017 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 maj 2018 

VN § 58 Dnr VN 000157 /2017 - 900 
Informationsärenden 

VN § 59 Dnr VN 000158/2017 - 900 
Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 60 
Delgivningar 

Dnr VN 000159 /2017 - 900 

VN § 61 Dnr VN 000160/2017 - 900 
Delegations beslut 

VN § 62 Dnr VN 000011/2015 - 700 
Ändring av delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden 

VN § 63 Dnr VN 000037 /2018 - 700 

Sida 

2 av10 

Yttrande - JO-anmälan - ärende 1809-2018 (Omedelbar justering, se separat protokoll) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Dnr VN 000154/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3 avlO 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 

2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 21 juni 2018 13.00 på kommunkansliet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Dnr VN 000155/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av10 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Informationen om Arbetsmiljöverkets föreläggande (har ännu ej inkommit), 

Informationen från MAS/SAS utgår, 

Nytt ärende: Ändring av delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden, 

Information: Skogslidens lokaler, trångboddhet mm, 

Information: Lokalförsörjningsplanen, 

Information: Maten och måltidsverksamheten, 

Information: Bemötande av insändare angående Norra Vram. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lli:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Dnr VN 000156/2017 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31maj2018 

Beskrivning av ärendet I början av 2015 bestämde vård- och omsorgsnämnden att man vill ha en 
ekonomisk redogörelse vid varje sammanträde. 

Underlag till beslutet Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 maj 2018. 

Sida 

5 av10 

Föredragande Ekonom Marcus Åberg och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-18 

VN § 58 Dnr VN 000157 /2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

a). Styrkort och kö till särskilt boende 

b). Handlingsplan för en ekonomi i balans 

c). Budget 2019 

d). Assistansomkostnadsersättning 

e). Sommaren 2018 

f). Skogslidens lokaler, trångboddhet mm 

g). Lokalförsörjningsplanen 

h). Maten och måltidsverksamheten 

i). Bemötande av insändare angående Norra Vram 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 

/ 

Sida 

6av10 

Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Dnr VN 000158/2017 - 900 

Besluts logg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

7 av10 

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 11 juni 2018 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 60 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

DnrVN 000159/2017 - 900 

Sida 

8av10 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-05-22 

b ). Lägesrapport från Socialstyrelsen om verksamheter med 
personligt ombud 2017 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-18 

VN § 61 Dnr VN 000160/2017 - 900 

Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2018-04-01 - 2018-04-30 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

9av10 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-18 

Dnr VN 000011/2015 - 700 

Ändring av delegationsordningen för vård- och 
omsorgsnämnden 

Sida 

10av10 

Beskrivning av ärendet I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att 
förtydliga delegationsordningen konstaterats. Rätten att få tillgång till 
registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt dataskyddsförordningen 
inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna återfinns i. Den omfattar bland 
annat inte heller enligt Lag om kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning rätt att få registerutdrag över personuppgifter vilka 
återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga utformning när begäran gjordes 
eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Då kommunjurist enligt 
delegationsordningen har delegation på att fatta beslut om avslag på begäran 
att få ut allmän handling, är det naturligt att delegationsordningens punkt 
utökas till att också gälla rätten att neka registerutdrag eller handling med 
registerutdrag i enlighet med dataskyddsförordningens reglering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax och vård- och omsorgschef 
Emma Pihl, daterad 2018-06-13. 

Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsordningens punkt VN/ A001 ändras till att också omfatta beslut 
enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-06-13 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: VN 000011/2015-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ändring av delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsordningens punkt VN / AOOl ändras 
till att också omfatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Bakgrund 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att förtydliga 
delegationsordningen konstaterats. 

Aktuellt 

1 (1) 

Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt dataskydds
förordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna återfinns i. Den omfattar bland 
annat inte heller enligt Lag om kompletterande bestämmelser till EU :s dataskyddsförordning 
rätt att få registerutdrag över personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin 
slutliga utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 

Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut om avslag på 
begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att delegationsordningens punkt utökas till 
att också gälla rätten att neka registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 

Elin Ax 
Kommunjurist 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 


