
Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden 

Datum: Måndagen den 20 augusti 2018. 

Tid och plats: Kl. 13.00 - Sammanträde i Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr. 

Upprop -- -- -- 

1. Val av justeringsperson -- VN 2 

2. Godkännande av dagordningen -- VN 3 

3. Informationsärenden:

a). Styrkortet och kö till särskilt boende 
b). MAS/SAS informerar: 
- Lex Sarah 
- Lex Maria 
- Nattfasta 
- Avvikelser, läkemedel/fall 
c). Föreläggande från Arbetsmiljöverket 
d). Lokalförsörjningsfråga 
e). Vattenpåverkan - summering 
f). Värmepåverkan - summering 
g). Lägerverksamhet inom Stöd och omsorg, sommaren 2018 
h). Statliga stimulansmedel - välfärdsteknik 
i). Akademi Båstads undersköterskeutbildning 
j). Ekonomiska data - kort diskussion 

-- VN 4 

4. Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 2 Ingrid VN 5-8 

5. Översikt gällande ej verkställda beslut 2018, kvartal 2 Magnus VN 9 

6. Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden -- VN 10-11 

7. Delgivningar -- VN 12-17 

8. Delegationsbeslut -- VN 18 

  Båstad den 13 augusti 2018 

Eddie Grankvist Olof Nilsson 
Ordförande  Sekreterare 



Tjänsteskrivelse 
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1 (1) 

Datum: 2018-07-31 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000154/2017 – 900 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
1. Iréne Ebbesson utses som justeringsperson.
2. Sonia Larsson utses till ersättare.
3. Justeringen äger rum fredagen den 24 augusti 2018 kl. 14.00 på kommunkansliet.

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

Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180219\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-07-31 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000155/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med förvaltningen. 
 
Aktuellt 
Ordföranden har godkänt dagordningen. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-08-13 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000157/2017 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 
 
a). Styrkortet och kö till särskilt boende 
 
b). MAS/SAS informerar: 
- Lex Sarah 
- Lex Maria 
- Nattfasta 
- Avvikelser, läkemedel/fall 
 
c). Föreläggande från Arbetsmiljöverket 
 
d). Lokalförsörjningsfråga 
 
e). Vattenpåverkan - summering 
 
f). Värmepåverkan - summering 
 
g). Lägerverksamhet inom Stöd och omsorg, sommaren 2018 
 
h). Statliga stimulansmedel - välfärdsteknik 
 
i). Akademi Båstads undersköterskeutbildning 
 
j). Ekonomiska data - kort diskussion  
 
 
 
Kommunkontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-04-11 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000137/2017-700 

 
 
 
 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 2 
 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 2 2018 godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden antog 2017-11-27 en intern kontrollplan för  
verksamheten inom sitt ansvarsområde för 2018, se bilaga. För kvartal 2 redovisas rekryte-
ringsläge/vakanser/sjukskrivningstal. Det kan konstateras att situationen förbättrats för dessa 
områden men ännu finns det förbättringar att göra. 
 
 

Aktuellt 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan för kvartal 2 2018 enligt den  
beslutade kontrollplanen inom vård och omsorgs ansvarsområde, se bilaga. För kvartal 2 redo-
visas rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal. Det kan konstateras att situationen för-
bättrats för dessa områden men ännu finns det förbättringar att göra i form av framför allt 
minskad sjukskrivning. 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, Verksamhetsområdeschef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan återrapportering 2018 
Redovisning för intern kontrollplan kvartal 2 2018 
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Symbolförteckning	aktuellt	resultat

Intern kontrollplan återrapportering 2018 Grön	‐	inga	avvikelser
Gul	‐	mindre	betydelsefulla	avvikelser

Återrapporteringsdatum 2018 Röd	‐	avvikelser	‐	risk	föreliggerVård- och omsorgsnämnd

Återrapportering

Rutin/system

Kontroll‐

m
om

ent

Kontroll‐

ansvar

Frekvens

	M
etod

Rutin

upprättad

Kontroll	

utförd	

Aktuellt	
resultat

K
vartal	1

K
vartal	2

K
vartal	3

K
vartal	4

Kommentar	
eventuella
	avvikelser/
åtgärder

Vård‐	och	omsorg

1 Rutin	för	debitering	av	vård	och	
omsorgsavgifter

Kontroll	mot	utförd	
insats

Avgifts‐	
handläggare

2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

20%	av	alla	fakturor JA X X Se	tjänsteskrivelse

2 Granskning	av	journaler
Att	journalföring	
följer	lagstadgade	
krav

Stab
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

10%	av	Lss	journaler
Var	20:e	Sol	journal
Var	20:e	Hsl	Journal

JA X X Se	tjänsteskrivelse

3
Granskning	av	
kommunövergripande	
basläkemedelsförråd

Förvaring,	
temperatur,	
inventering	av	
läkemedelsförråd

Mas
2	ggr/år/	
Mars/Sep
tember

Genomgång	av	
basläkemedels‐förråden,	
där	temeratur	och	
inventering	utifrån	avtal	
kontrolleras.

JA X X Se	tjänsteskrivelse

4 Granskning	av	leverantörsfakturor Att	betalda	fakturor	är	korrekta Stab 1	gg/år

Kontroll	av	tio	
leverantörsfakturor	hos	
respektive	
beslutsattestant	inom	
verksamhetsområdet

X X Se	tjänsteskrivelse

5 Systematiskt	arbetsmiljöarbete	‐	
SAM

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Stab 1	gg/år Enligt	rutin JA X

6
Sammanställning	över	
rekryteringsläge/	vakanser/	
sjukskrivningstal

Redovisa	
sammanställning	av	
uppföljning

Stab 2	ggr/år X X

7
Redovisning	av	avvikelser/	
synpunkter/	klagomål	samt	
vidtagna	åtgärder

Stab 1	gg/år

Sammanställning	av	
inkomna	
avvikelser/synpunkter/
klagomål

JA X Avser	föregående	kalenderår.					
Se	tjänsteskrivelse

8 Upprättande	av	
inventarieförteckning

Redovisa	
sammanställning	av	
årlig	uppföljning

Samtliga	EC	
Stab 1	gg/år Sammanställning	 JA X
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2018-08-02 
Ingrid Pettersson 
 
 
 

Redovisning av internkontrollplan för kvartal 2 2018 
 

1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 
 

2. Granskning av journaler 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 
 

3. Granskning av kommunövergripande basläkemedelsförråd 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 
 

4. Granskning av leverantörsfakturor 
Redovisas efter kvartal 1 och 3 
 

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM 
Redovisas efter kvartal 3 
 

6. Sammanställning över rekryteringsläge/vakanser/sjukskrivningstal 

Rekryteringsläge:  
Rekrytering av medarbetare är en utmaning i alla verksamheter och hela den offentliga 
sektorn. Vård och omsorg har arbetat med att stärka sin profil som en attraktiv arbetsgi-
vare och upplevelsen är att det inte är riktigt lika svårt som tidigare. 

 
Vakanser:  
Vård och omsorg har sedan ett år tillbaka arbetat med att öka grundbemanningen inom 
samtliga enheter för att öka kvaliteten, minska övertidsuttag och i förlängningen minska 
arbetsrelaterad stress och sjukskrivningar. Vakanser är en utmaning att mäta över tid 
men nedan skattas situationen under första halvåret. 
Vård och omsorgsboende – cirka sex vakanta tjänster under första halvåret 2018 där fler-
talet är tillsatta. 
Hemvård – cirka sex vakanta tjänster under första halvåret 2018 där flertalet är tillsatta. 
Stöd och omsorg – inga vakanser till fasta tjänster under första halvåret 2018. 
Korttidsvård och Mottagningsteam – cirka fyra vakanta tjänster under första halvåret 
2018 där flertalet är tillsatta. 
Hälso- och sjukvård – inga vakanta tjänster. 
Myndighet – inga vakanta tjänster. 
 
Sjukskrivningstal:  
Sjukskrivningarna har legat högt årets tre första månader för att sedan falla tillbaka nå-
got och för kvartal 2 ligga under förra årets genomsnitt. Den höga nivån i början av året 
beror på en svår situation avseende säsongsinfluensa och vinterkräksjuka som påver-
kade även medarbetarna stort. 
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7. Redovisning av avvikelser/synpunkter/klagomål samt vidtagna åtgärder 
Redovisas efter kvartal 1 och avser föregående år 

 
 

8. Upprättande av inventarieförteckning 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180813\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-08-13. Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: VN 000063/2016 – 700 
 
 

Kvartalsrapporter till IVO - Ej verkställda beslut 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
 
1. Kvartalsrapporten 2018-04-01 – 2018-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt:  
 
Socialtjänstlagen, SoL 
Totalt 5 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende.  
 
3 av de personer vars beslut har inrapporterats har inom 3 månader efter gynnande beslut, fått 
erbjudande och tackat nej till erbjudet boende.  
 
2 personer hade vid juni månads utgång inte fått erbjudande om plats, varav 1 persons hälsa  
avsevärt har förbättrats sedan beslutet fattades, vilket framledes kan påverka den enskildes 
beslut att tacka ja till erbjudet boende. Finns möjlighet att återta ansökan. 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut.  
 
 
Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180111\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 

1 (1) 

 
Datum: 2018-07-31 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000158/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Beslutsloggen daterad den 31 juli 2018 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen innehåller uppgifter om vilka beslut som ska återrapporteras till nämnden 
och information om förvaltningens pågående arbetsprocess i ärendet. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 2018 
 

*1 - Förvaltningens status på ärendet. 
*2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet, om det ska tas beslut, annars när beslutet beräknas vara verkställt. 

 

 

1 (1) 

Datum: 2018-07-31 
Dnr: VN 000158/2017-900 

 
 

  
 

Beslutsinstans, datum 
och paragraf 

Dnr: Beskrivning av uppdraget Status (*1) Till VN (*2) 

VN 2016-09-05, § 82 

Resursfördelningsmodell 
inom Vård och omsorg 

VN 000103/2016 Nämndens tidigare beslut avseende förändrade 
schablonnivåer upphävdes 2016-12-12. Förvaltningen 
fick i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till 
resursfördelningsmodell (schablonnivåer) inom Vård 
och omsorg när genomlysningen av verksamheten är 
utförd. 

Genomlysningen behandlades i 
kommunfullmäktige 2017-10-18. 
Beräkning av nya schabloner är i 
förvaltningen för handläggning. 
 

Hösten 2018 

VN 2017-11-27, § 124  
Uppföljning av 
vägledningsdokument för 
biståndshandläggarna inom 
SOL, äldreomsorg 

VN 000131/2015 Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i  
uppdrag att revidera vägledningsdokumentet SOL, 
äldreomsorg under 2018. 

Hos förvaltningen för handläggning. 2018 

VN 2017-12-18, § 135 
Lokalförsörjningsplan 
för Vård och omsorg 
2018-2025 

VN 000138/2015 Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokal-
försörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska  
följas upp och revideras vartannat år med start  
år 2020. 

Muntlig återrapportering till nämnden på 
förekommen anledning. 

2020 

VN 2018-04-23, § 37 
Beslut om 
Mottagningsteam 

VN 000048/2018 Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att 
permanenta Mottagningsteamet inom Båstads 
kommun och uppdra åt förvaltningen att fortsätta 
dess utveckling. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en  
ersättningsmodell avseende ekonomin för 
mottagningsteamet. 

Hos förvaltningen för handläggning. Hösten 2018 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-07-31 Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000159/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 
 
Aktuellt 
Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 
 
a). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-05-15 
 
b). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-06-14 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2018-05-15, kl. 17.00 - 18:30. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/ Åsbo 
KarlLundgren,FUB 
Britt-Marie Rosander, DHR 
Taina Virmalainen, sekreterare 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 

Frånvarande Jan Gunnarsson 
Kerstin Hörup 
Lena Jönsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

1 (2) 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Man har sökt 
stimulanspengar från Socialstyrelsen och tanken är att öka deltagandet genom att höja 
ersättningen för habiliteringsersättningen från 40 kr /heldag till 60 kr /heldag enligt 
nämndens förslag. Ersättning med 30 kr /halvdag kvarstår. Beslut fattas av nämnden den 
21/5. 

Kommunfullmäktige kommer 16 maj att fatta beslut om att bygga ett nytt gruppboende enligt 
LSS. Det blir ett ramprogram för bygget och platsen är inte klar. Kan bli vid Tuvalyckan. 
Förslag finns även om beslut att bygga ut Myllefallet med en ny flygel till befintlig byggnad. 
Myllefallet kommer då att ha totalt 6 lägenheter vilket anses vara rimligt. Vidare kommer 
Kommunfullmäktige fatta beslut om att nya äldreboendet i Förslöv kommer att heta Haga 
park 

Allmän information om sommarbemanning med personal och att brukarunderlaget som ökar 
tillfälligt under sommartid. 

Information om skillnaderna mellan korttidsvården och mottagningsvården. Det är två 
insatser som kompletterar varandra och att de vänder sig till personer med olika behov även 
om målgruppen är densamma. Mottagningsteamet har ofta patienter som nyligen blivit 
utskrivna efter en sjukhusvistelse och som ofta börjar med flera och täta besök i början för att 
i senare skede trappa ner omfattningen. 
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2 (2) 

4. Genomgång av anteckningar från förra mötet 

Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Lenas punkt om ritningarna till PIR
huset behöver ev förtydligas. Karl tillägger att protesterna i Myllefallet avser de allmänna 
nerskärningarna mot LSS och att mötet var på Myllefallet. Övriga delar av anteckningarna 
godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Ledamöterna runt/övrigt 

Krystyna berättar om sitt arbete med kvinnogrupperna anordnade via Sensus, Hälsa för 
nyanlända via TIA, Tidiga Insatser för Asylsökande. 

Karl återger träffen på Grevieparken som gått väldigt bra och över 100 personer deltog i 
träffen. En person kunde inte komma in i hissen varför vederbörande fick åka hem igen. 

Kerstin är inlagd på sjukhus sedan mitten av april och Ingrid har pratat med Kerstins make 
Peter. Ingrid ska skicka en hälsning till Kerstin från Handikapprådet. 

7. Datum för nästa möte 

Tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad 2018-05-24 

/ 

C/fllJ1~~ear ~~ 1 

• 7 , Ordföl13.nde Sekreterare 

j C#7 JJt11M ,;-___ 
Sven Nordström 
Justerare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-06-14, kl. 10.00-12.20 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare 
Stellan Andersson, ersättare 
Ann-Katrin Werner Forssell, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 
Kristina Bell, översiktsplanerare, del av mötet 
Bo Wendt, kommunalråd, del av mötet 
Eddie Grankvist, nämndsordförande, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Karin Wilson utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Samråd: Båstads kommuns översiktsplan 
Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. Även Handikapprådet har 

1 (3) 

bjudits in under denna dragning. Båstads kommuns översiktsplan har skickats ut på 
samråd till den 31 augusti, beslut från kommunfullmäktige. Samrådshandlingen är 
en digital handling som finns tillgänglig på kommunens hemsida: 
www.bastad.se/oversiktsplan tillsammans med mer information om 
möjligheten att påverka kommunens utveckling. Som en del av samrådet 
bjuder kommunen in till samrådsmingel i de sex tätorterna. En översiktsplan 
är inte juridiskt bindande men är en långsiktig vägledning för kommande 
planering i detaljplan och bygglov och även ett stöd vid kommande förfrågningar 
om utvecklingsprojekt. 

4. Frågor till politikerna den 1 augusti 
- När får alla 75+ åka gratis buss? Väckt ärende från politikerna samt från SPF. 
- Kommer begäran om kommunalt bidrag till pensionärsföreningarna 
med i budgeten? Inkommen skrivelse från SPF. 
Kommunalrådet Bo Wendt och nämndsordförande Eddie Grankvist närvarar. Löfte 
om införande 2019? Budgeten för nästa år klubbas igenom på nästa ~ 
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kommunfullmäktigemöte den 20 juni. En viss peng per medlem, runt 35 kr. 
Pensionärsgymnastik 90+ och tillskjutande av medel nämndes kort. 

2 (3) 

Övriga frågor som gäller skolpeng, kommunala tomter, samlingslokaler, billigare 
hyresrätter samt bussförbindelsen till Östra Karup nämndes kort. Eventuellt fler 
frågor och en större, avslutande fråga? Lilla gruppen kikar närmare på det under 
sommaren. En från varje parti bjuds in till utfrågningen. Partiprogrammen verkar 
vara spikade och Lilla gruppen får i uppdrag att titta närmare på alla partiprogram 
i de delar som gäller kommunens äldre inför nästa mandatperiod. 

5. Information från Vård och omsorg 
Eddie Grankvist, nämndsordförande, och Emma Pihl, vård- och omsorgschef, 
föredrar ärendet. 

Habiliteringsersättning finns i Båstads kommun för att uppmuntra deltagande i den 
dagliga verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har för 2018 fasställt habilite
ringsersättningen till 60 kr för heldag och 30 kr för halvdag. Förvaltningen har fått 
i uppdrag att rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen avseende Habiliterings
ersättning. 

Emma och Eddie redogör kring Vård och omsorgs organisationsschema. 

DigiLitt.kom i Båstads kommun - mer information till nästa möte med rådet. 

Kort redogörelse kring nya larm/armband på gång på Åsliden i Östra Karup. 

Mottagningsteamet/hemtagningsteam nämndes på nytt. 

Sommaren 2018: Ser i dagläget ljusare ut än förra året vad gäller tillfälliga vistelser, 
bemanning mm. 

Beslut i kommunfullmäktige togs i maj om VO-boende i Förslöv, "Haga Park". 
Stort och viktigt, som månlandningen, enligt Eddie. 

Lägerverksamhet, LSS/SOL - En veckas sommarvistelse utanför hemmiljön erbjuds. 
Veckan planeras i samverkan med deltagare på kommunens Dagliga verksamhet, 
denna gång i trakterna kring Bjärnum. 

Elcyklar /parcyklar till våra boenden. Sparkbanksstiftelsen Gripen bidrar med cyklar 
i två olika modeller. 

6. Nya personuppgiftslagstiftningen, GDPR 
Utredare Taina Virmalainen föredrar ärendet. Dataskyddsförordningen (GDPR, 
The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU från och med 25 maj och 
har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter 
så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskydds
förordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Alla nämnder i 
kommunen har under våren beslutat om instruktion för behandling av 
personuppgifter samt dataskyddsombud. SKL har bra lathundar om detta. 
Arkivlagen kommer att finnas kvar i sin nuvarande lydelse. Samtycke och rättslig 
förpliktelse nämns kort i sammanhanget, som två av sex grunder i den nya 
lagstiftningen. 
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7. KPR:s sammanträdesdatum för innevarande år 
Oförändrade datum godkändes på nytt: 23/8, 11/10, 6/12. 

8. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 26 april godkänns och läggs till handlingarna. 

9. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 

3 (3) 

Diskussion kring kommande fördelning nästa år av 15.000 kr till pensionärs
föreningar. PRO saknar styrelse lokalt? 151 aktiva medlemmar i kommunen, enligt 
Lena R. Medlemsavgiften går bland annat till lokalhyror. Vad definierar en förening 
och vad definierar en grupp? Hur skulle kommunen ställa sig till att betala ut 
3 5 kr /medlem till en förening som saknar styrelse lokalt? Sekreteraren och 
Lilla gruppen tar med sig frågan. 

Ingela efterfrågar programmen lokalt för innevarande år, både för PRO och SPF. 

10. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 23 augusti kl. 10.00 i Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

<~~~~ 
Tord Knutsson Henril<: Andersson 
Ordförande Sekreterare 

4><0.A-.-~_, tci \s~ 
Karin Wilson 
Juste rare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180305\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-07-31 Till: Vård- och omsorgsnämnden 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000160/2017 – 900 

 
Delegationsbeslut  
 

 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmälda till nämnden. Listorna över besluten finns tillgängliga  
under sammanträdet i särskild pärm.  
 

Aktuellt 
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut från myndighetsenheten  
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare  
Kommunkontoret 
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