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2018-04-23 
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Henrik Andersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

DnrVN 000154/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av15 

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: 

l. Ingrid Edgarsdotter utses som justeringsperson. 

2. Irene Ebbesson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 09.00 
på kommunkansliet. 

justerandes signaturer r, I 

~vl(}t 
l 

Utdragsbestvrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Dnr VN 000155/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Sida 

4av15 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT[] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-23 

VN§ 34 Dnr VN 000157 /2017 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde Vård och omsorg informerar: 

Beslut 

a). Nye ekonomen Marcus Åberg presenterar sig 
b ). Styr kortet och kö till särskilt boende 
c). Handlingsplan för en ekonomi i balans 
d). Information om budgetprocessen inför 2019 
e). Rätt till heltid 
fJ. Sommaren 2018 
g). Sommarvikarierande enhetschefer presenterar sig 

(Albana Veseli och Daniel Lindell) 
h). Tillbyggnad på Myllefallet och/eller Aromagården 
i). Larmet på Åsliden 
j). Öppna Jämförelser 2017 -Äldreomsorgen 
k). SAS informerar 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si aturer 

Sida 

5av15 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Dnr VN 000156/2017 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning 

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 mars 2018. 

Sida 

6av15 

Föredragande Ekonom Jenny Hägglöf och vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Dnr VN 000049 /2018 - 906 

Begäran hos kommunstyrelsen om budgettillägg för 2018 

Sida 

7 av15 

Beskrivning av ärendet Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2016 utökats och har för 
helåret 2017 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att 
effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och 
omsorgsnämnden begär budget-förstärkning för 2018 om 4,15 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefEmma Pihl, daterad 2018-04-16. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Notering Redaktionell ändring i bilagan till protokollet: 2016 ska ändras till 2017 och 
2017 ska ändras till 2018. 

Yrkande Irene Ebbesson (S) och UlfJiewertz (M): Bifall med följande tillägg: Vård- och 
omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 delvis finansieras 
genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg 
om 4,15 mkr för innevarande år. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att budgetunderskottet för 2018 
delvis finansieras genom den minskade kostnaden i utjämningssystemet. 

justerandes signaturer I Utdrags bestyrkande 
I 

je Jy 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-16 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000049/2018-906 

Budgettillägg 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgettillägg om 4,15 mkr 
för innevarande år. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 
avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande 
grad som tillkommande kostnader varför vård- och omsorgsnämnden begär budget
förstärkning för 2018 om 4,15 mkr. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
Ekonomiavdelningen 

Samråd har skett med: 
Ekonomichef 

1 (1) 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-23 8av15 

VN § 37 Dnr VN 000048/2018 - 700 

Beslut om Mottagningsteam 

Beskrivning av ärendet Under hösten 2016 påbörjades ett försök med Mottagningsteam som 
komplement till Korttidsvården på Skogsliden. Mottagningsteamets uppdrag 
är att med förstärkta insatser erbjuda rehabilitering och omvårdnad i vård
och omsorgstagarens hem i syfte att skapa en tryggare hemgång. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2018-04-12, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl, enhetschef Jessica Arvidsson, enhetschef 
Cindy Case Nord och biståndshandläggare Maria Elofsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Sonia Larsson (C), Ulf Jiewertz (M), Ingrid Edgarsdotter (KD) och Marianne 
Mjöberg Eriksson (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Proposition 

Beslut 

Irene Ebbesson (S) : Bifall med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag 
att ta fram en ersättningsmodell för mottagningsteamet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit dessa yrkanden. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta Mottagningsteamet 
inom Båstads kommun och uppdra åt förvaltningen att fortsätta dess 
utveckling. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ersättningsmodell 
för mottagningsteamet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-12 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000048/2018-700 

Beslut om Mottagningsteam 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att permanenta Mottagningsteamet inom Båstads 
kommun och uppdra åt förvaltningen att fortsätta dess utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Under hösten 2016 påbörjades ett försök med Mottagningsteam som komplement till Kort
tidsvården på Skogsliden. Mottagningsteamets uppdrag är att med förstärkta insatser erbjuda 
rehabilitering och omvårdnad i vård- och omsorgstagarens hem i syfte att skapa en tryggare 
hemgång. 

Bakgrund 
Inom Båstads kommun finns olika insatser vid behov av vård och omsorg. Det finns bland an
nat hemvård i ordinärt boende, särskilt boende och korttidsvård. Erfarenheten visar att det 
finns invånare som är i för stort behov av rehabilitering och omvårdnad för att kunna skrivas 
hem direkt med hjälp av hemvård men inte har behov/ önskemål om ett annat boende i form av 
korttidsvård. Därför startades under hösten 2016 ett försök med Mottagningsteam som kom
plement till Korttidsvården på Skogsliden. 

Mottagningsteamets uppdrag är att med förstärkta insatser erbjuda rehabilitering och om
vårdnad i vård- och omsorgstagarens hem i syfte skapa trygghet i hemmiljön med stöd att för
bättra sin funktionsförmåga, förbättra sin livsstil och/eller bli mindre beroende av kommunala 
insatser. 

Under 2018 har en ny lag, Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(2017:612), trätt i kraft som kortfattat innebär att kommunens ansvar om tidig hemgång 
skärpts. Denna lag kommer att ställa krav på kommunen att vara flexibel i att snabbt kunna 
sätta in kvalificerade insatser för att sedan lämna över till ordinarie hemvård. 

Aktuellt 
På vård- och omsorgsnämndens uppdrag har Mottagningsteamet nu utvärderats. Mottagnings
teamet har fallit väl ut och nedan visas siffror från utvärderingen. 

Under 2017 fick 78 vård- och omsorgstagare insatser från Mottagningsteamet. Av redovisat 
antal har 17 vård och omsorgstagare haft insatser från både Mottagningsteam och korttids
vården under året. 

Vård- och omsorgstagare har under hösten besvarat en enkät om kvaliteten i Mottagningstea
met och den absoluta majoriteten var nöjd med den vård, omsorg och rehabilitering som 
skedde. 

I genomsnitt är vård- och omsorgstagaren inskriven i knappt 24 dygn inom Mottagningsteamet 
och varje dygn beräknas kosta cirka 645 kronor och vård- och omsorgstagare. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att i de fall det är möjligt, och ändamålsenligt, få vård, omsorg och rehabilitering i sin egen 
bostad med sin egen omgivning och närhet till vänner och bekanta är värdefullt för såväl vård
och omsorgstagare som närstående. Genom att de vård och omsorgstagare som har god effekt 
av Mottagningsteamets samlade resurser erhåller sina insatser i hemmet skapar utrymme på 
korttidsvården för de vård- och omsorgstagare som behöver inneliggande insatser. 

Verksamhet 
Mottagningsteamet är en flexibel verksamhet med samlade resurser såsom omvårdnads- och 
rehabiliteringskompetens som sjuksköterskekompetens. Denna verksamhet kan, om teamet 
permanentas, ytterligare utvecklas och vara den ordinarie hemvården behjälplig vid tillfälligt 
ökade behov av någon insats. Mottagningsteamet är en, ur ett medarbetarperspektiv, 
stimulerande arbetsuppgift och är ett bidrag till att Båstads kommun är en attraktiv 
arbetsgivare. 

Ekonomi 
Mottagningsteamet kostar en tredjedel per dyg och vård- och omsorgstagare jämfört med 
korttidsvården. Det innebär att tre gånger så många individer kan erhålla insatser för samma 
kostnad som samma tid på korttidsvården. Det är ett reurseffektivt sätt att ge kvalitativa 
insatser. 

Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ppt 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Dnr VN 000137 /2017 - 700 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 1 

Sida 

9av15 

Beskrivning 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. Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan 
för kvartal 1 2018 enligt den beslutade kontrollplanen inom vård och 
omsorgs ansvarsområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från SAS Ingrid Pettersson, daterad 2018-04-11, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande SAS Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 1 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-11 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000137 /2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 1 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
Redovisning av intern kontrollplan för kvartal 1 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. 

Aktuellt 
Redovisningen av kontrollmomenten för intern kontrollplan för kvartal 1 2018 enligt den 
beslutade kontrollplanen inom vård och omsorgs ansvarsområde, se bilaga. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen : 
Intern kontrollplan återrapportering 2018 
Redovisning för intern kontrollplan kvartal 1 2018 

1 (1) 
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Intern kontrollplan - återrapportering 2018 

Vård- och omsorgsnämnd 

1 

~ a. 
';:I 

~ 
"' ~ 
~ 

Vård och omsorg 

Rutin för debitering av vård och 
om sorgsavgifter 

2 I Granskning av journaler 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

2018-04-09 
Ingrid Pettersson 

Redovisning av internkontrollplan för kvartal 12018 

1. Rutin för debitering av vård och omsorgsavgifter 

1 (3) 

För att debitering av aktiva insatser ska ske till vård- och omsorgstagaren krävs att det finns en 
avgifts beräkning. När avgiftsberäkningen är utförd skapas ett avgiftsutrymme. Alla kontrolle
rade vård- och omsorgstagare innehar en avgifts beräkning. Intern kontroll är utförd på 20 % av 
kommunens vård- och omsorgstagare som innehar en aktiv SoL- och/eller HSL-insats och visar 
inte på några avvikelser. 

2. Granskning av journaler 
Granskningen visar att baspersonal ibland skriver journalanteckningar i fel lagrum. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (Mas) och Socialt ansvarig socionom (Sas) har sedan tidigare observerat 
detta och har tagit fram dokumentationshandböcker för Hsl och SoL. I SoL/LSS handboken finns 
tips till personalen för att underlätta i bedömningen av vad som ska skrivas och var det ska skri
vas. 

3. Granskning av kommunövergripande basläkemedelsförråd 
Basförrådets utformning är bra. Det finns en bra struktur och en ordning bland läkemedlen. 
En ny, aktuell lista för signaturförtydligande finns. En nyckelhanteringsrutin för bas-
förrådet finns och även en förteckning över vem som är ansvarig sjuksköterska för basförrådet 
samt vem som ansvarar för narkotikakontrollerna finns. Narkotikakontrollerna är utförda. 
Temperaturkontrollerna i kylarna är utförda liksom städ av förrådet är gjort. 

Mas och IT-chef tittar på en framtida lösning där sjuksköterskan kan registrera uttag av läkeme
del på ett än mer säkert sätt. 

4. Granskning av leverantörsfakturor 
Kommunen har ett företag som heter Inijet som kollar alla leverantörer så trovärdiga. 
Enhetsassistenterna granskar fakturorna och konterar på rätt konto och enhetschefen gör en 
egen granskning innan fakturan attesteras. Om enhetschef inte har varit inne i fakturamodulen 
(Proceedo) på en vecka så går fakturorna vidare till dennes chef. 

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Redovisas kvartal 3. 

6. Sammanställning över rekryteringsläge /vakanser/ sjukskrivningstal 
Redovisas kvartal 2 och 4. 
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7. Redovisning av avvikelser/synpunkter/klagomål samt vidtagna åtgärder 

Statistik för avvikelser 2017 

Avvikelser 2017 HSL Sol LSS 
Avvikelse Sol/LSS 0 447 55 

Avvikelse SVPL 5 10 0 

Fallrapporter 62 1082 76 

Lä kemedelsavvikelser 147 926 27 

Övriga avvikelser 40 103 7 

Extern aktör 14 12 2 

Det arbetas kontinuerligt med avvikelser i verksamheterna för att förebyggande åtgärda fel och 
brister. Avvikelser tas upp på arbetsplatsträffarna samt är en stående punkt på teammöten. 
Mas/Sas tar del av avvikelserna för att säkerställa att allvarliga brister som kan leda till utred
ningar inom Lex Maria och Lex Sarah inte uteblir. 

Exempel på förklaringar till avvikelser. 
Avvikelse SoL/LSS: kan vara bristande dokumentation, utebliven insats/aktivitet, saknas genom
förandeplan. 
Avvikelse SVPL: kan vara att samverkansavtal inte följs, felaktiga uppgifter, medicinlista stäm
mer inte vid hemkomst. 
Fallraporter: fall i ordinärt boende och på vård- och omsorgs boende. Fall är en del som tas upp i 
Senior Alert. 
Läkemedelsavvikelser: kan vara att läkemedelslistan inte stämmer med delad dosett, glömt ge 
läkemedel, glömt signera. 
Övriga avvikelser: kan vara utebliven träning, bristande kompetens, otydligt angående egen
vård. 
Extern aktör: någon annan utomstående varit orsak till avvikelsen tex. taxi kommer inte, 
färdtjänst sen, ridläraren sjuk, badet stängt. 

Statistik för klagomål/synpunkter 2017 

Klagomål/synpunkter, vård och omsorg 
2017 

Hemvård 5 

Vård- och omsorgsboende 5 

Korttidseneheten 

Stöd och omsorg 

HSL- verksamheten 4 

Övrigt 10 

Sas som besvarar och diarieför synpunkter /klagomål inom Vård och omsorg som kommer in till 
kommunen. I jämförelse med tidigare år syns en nedgång i antalet klagomål/synpunkter på 
verksamheterna. 
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Exempel på innehåll av klagomål/synpunkter. 
Hemvården: synpunkt på hur hemvården är organiserad, svårt att nå hemvårdspersonal på 
telefon. 
Vård- och omsorgsboende: anhörig och boende är inte av samma åsikt hur vården ska utföras, 
synpunkter på chef och personal samt kommunikation mellan personal. 
Hälso- och sjukvårdsverksamheten: synpunkter på vårdplaneringsprocessen, läkemedelshan
tering. 
Övrigt: synpunkterna handlar till största del om Vårliden och dess bad, aktiviteter och 
gemensamhetslokal, synpunkt på avgiften på trygghetslarm, information på hemsidan. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Översikt gällande ej verkställda beslut- kvartal 4 2017 

Beskrivning av ärendet Antal ej verkställda beslut enligt: 

Sida 

10av15 

Socialtjänstlagen, SoL: Totalt 6 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: Totalt 0 beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från myndighetschef Magnus Ohlsson, daterad 2018-04-09. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall med följande tillägg: Rapporten ska delges 
kommunfullmäktige. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-10-01- 2017-12-31 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-09 
Handläggare: Magnus Ohlsson 
Dnr: VN 000063/2016 - 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Översikt gällande ej verkställda beslut - kvartal 4 2017 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-10-01- 2017-12-31 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO. 

Sammanfattning av ärendet 
Antal ej verkställda beslut enligt: 

Socialtjänstlagen, Sol 
Totalt 6 beslut - alla gäller insatsen Särskilt boende. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Totalt 0 beslut. 

Översikten avser fjärde kvartalet 2017: 1 oktober till 31 december. 

Vård och omsorg 
Magnus Ohlsson, myndighetschef 

1 (1) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-23 

VN§40 Dnr VN 000040/2018 - 900 

Beslut om dataskyddsombud, vård- och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, 
(1998:204) PUL ersätts och att GDPR kompletteras med Dataskyddslagen. 
Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett dataskyddsombud. 
Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud 
och Elin Ax som ersättare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-04-11. 

Föredragande Utredare Taina Virmalainen föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden utser UlfDehn som dataskyddsombud. 

2. Vård och omsorgsnämnden utser Elin Ax som ersättare 
till dataskyddsombud. 

usterandes si naturer 

11av15 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-11. 
Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: VN 000040/2018 - 900 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslut om dataskyddsombud, vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden utser Ulf Dehn som dataskyddsombud 
2. Vård och omsorgsnämnden utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett data
skyddsombud. Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016,) kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. 
Kommuner och deras självständiga nämnder måste utse dataskyddsombud. Varje kom
munstyrelse och självständig nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom 
sitt verksamhetsområde och är den som ansvarar för att utse ett ombud. Ett gemensamt 
ombud kan utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder inom kommunen om det 
är lämpligt. 
Det utsedda dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen (tillsynsmyndighet) 
som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018. 

Aktuellt 
Enligt den nya förordningen ska dataskyddsombudet ha en kontrollerande och rådgivande 
funktion för organisationen. Det ställs även krav på dataskyddsombudets kompetens och pla
cering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och 
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra upp
gifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rap
portera till organisationens ledning. Dataskyddsombudet är även nämndens kontaktperson 
gentemot både för tillsynsmyndigheten och registrerade personer för frågor som rör behand
lingar av personuppgifter. 

Inför tillämpningen av GDPR har en projektgrupp under kommunledningen arbetat med förbe
redelserna och förslaget är att utse ett gemensamt dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder i Båstads kommun. Arbetsgruppens förslag är att föreslå Ulf Dehn som 
dataskyddsombud och Elin Ax som ersättare utifrån kompetens och organisatorisk placering. 

Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 

180411 \fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, IT-chef och kommunjurist 

Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN§41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 

DnrVN 000039/2018 - 900 

Instruktion för behandling av personuppgifter 
i Båstads kommun, vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

12av15 

Beskrivning av ärendet Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), 
kallad GDPR, att tillämpas. Med anledning av detta ska varje nämnd anpassa 
sin personuppgiftshantering till den nya lagstiftningen. Det innebär att 
Vård- och omsorgsnämnden ska fatta beslut om instruktioner om hantering 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare Taina Virmalainen, daterad 2018-04-11, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Utredare Taina Virmalainen föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Vård- och omsorgsnämnden antar instruktioner för behandling av 
personuppgifter i Båstads kommun, Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-04-11. 
Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: VN 000039 /2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, 
vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Vård- och omsorgsnämnden antar instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads 
kommun, Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Med anledning av detta ska varje nämnd anpassa sin personuppgiftshantering till 
den nya lagstiftningen. Det innebär att Vård- och omsorgsnämnden ska fatta beslut om in
struktioner om hantering av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, 
att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ersätts 
och att GDPR kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. Med anledning av detta 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag
stiftningen. 

Aktuellt 
Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifts behandlingar 
som avser nämndens verksamhet. Ansvaret innebär en skyldighet att se till att gällande lag
stiftning följs inom nämndens verksamhet. Instruktionerna för hantering av personuppgifter 
antas och kan ändras av Vård- och omsorgsnämnden. 

Instruktionerna avser hantering av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan än automatisk behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att 
ingå i ett register. Med ett register avses en strukturerad samling uppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställda enligt särskilda kriterier. Behandlingen ska ha en laglig grund 
och Vård- och omsorgsnämnden ska föra ett register över personuppgifts behandlingar som 
utförs under ansvaret. 

Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, kommunjurist 

Bilagor till tjänsteskrivelser: 
Instruktion för behandling av personuppgifter 

Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2018-XX 

I nstru kti on 

Instruktion för behandling av personuppgifter 

1 (7) 

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Pro
tection Regulation) för hantering av personuppgifter. Med personuppgift förstås varje uppgift 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dataskyddsförord
ningen gäller personuppgifter som helt eller delvis behandlas på automatisk väg eller som 
kommer att ingå i ett register. 

Förordningen syftar till att jämka samman de två intressena fri rörlighet för personuppgifter 
samt krav på hantering av personuppgifter för att skydda den enskildes integritet. 

Vissa av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, kan varje medlemsstat besluta om och 
flera kompletterande dataskyddslagar konkretiserar dessa. Efter den 25 maj kommer person
uppgiftslagen, PuL (1998:204) inte längre att vara tillämplig. Med anledning av den nya lagen 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering samt utse ett data
skyddsombud som företräder de registrerade och rådgör med förvaltningen. 

Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet och har tagit 
fram denna instruktion som vägledning. Instruktionen gäller tillsvidare och grundar sig på 
bestämmelserna i lagstiftningen. 

Personuppgiftsansvariges ansvar 
Vård- och omsorgsnämndens ansvar innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning 
följs bl.a genom att: 

• Utse dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden. 

• Vid behov involvera och rådgöra med dataskyddsombudet. 

• Kontrollera att ansvarig för dataskyddsfrågor finns inom organisationen, lämpligen 
systemägare. 

• Kunna visa att kraven i lagstiftningen är uppfyllda genom noggrann dokumentation 
inkl. rutiner för hur uppgifterna ska behandlas. 

• Fastställa ändamål och syfte med behandling av personuppgifter innan behandling på
börjas. 

• Fastställa laglig grund för hantering av personuppgifter. 

• Säkerställa att registrerade får lagstadgad information i samband med registrering. 

• Säkerställa att riskanalyser sker av hantering av känsliga personuppgifter. 
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• Säkerställa att det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla per
sonuppgifter med tillräcklig säkerhet. 

• Säkerställa att granskning sker av person uppgifts biträden. 

• Säkerställa att register förs över behandling av personuppgifter. 

• Säkerställa att rutiner finns för att kunna tillgodose de registrerades rätt till integritet, 
bland annat rätt att ändra, radera och begränsa personuppgifter samt klaga till till
synsmyndigheten. 

• Säkerställa att dataskyddsombudet inte blir föremål för sanktioner på grund av sitt 
uppdrag, har tillräckliga förutsättningar och kunskap för uppdraget, rapporterar direkt 
till Vård- och omsorgsnämnden samt rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter 
till tillsynsmyndigheten. 

Ansvarig för dataskyddsfrågor i Vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
I verksamheten ska finnas en ansvarig för verksamhetens dataskydd och hantering av person
uppgifter i det operativa arbetet. Det innefattar registrering i GDPR-manager, såväl som uppda
tering av de system som hanterar personuppgifter. Den som är utsedd som ansvarig för detta 
kommer även att vara kontaktperson till dataskyddsombudet. 

Vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud 
Vård- och omsorgsnämnden ska som personuppgiftsansvarig utse dataskyddsombud. Denna 
person ska inte vara samma person som är ansvarig för dataskyddet i verksamheten. Personen 
ska utses på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sin sakkunskap om 
lagstiftning och praxis gällande dataskydd. 

Ett gemensamt dataskyddsombud kommer att utses för kommunstyrelsen och samtliga nämn
der. Kontaktuppgifter till denna, kommer att finnas på kommunens hemsida. Det utsedda data
skyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Dataskyddsombudet ska minst ha följande uppgifter: 

• Informera och ge råd till Vård- och omsorgsnämnden och anställda om skyldigheterna 
enligt gällande lag. 

• Övervaka att lagen följs avseende fungerande rutiner och åtgärder, ansvarstilldelning, 
information, utbildning och granskning. 

• Ge råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd och övervaka genomförandet. 

• Samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

• Vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten i alla frågor som rör behandling av per
sonuppgifter 

• Vara kontaktperson till den registrerade 
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Rutiner för behandling av personuppgifter 
Varje behandling av personuppgifter som Vård- och omsorgsnämndens verksamheter hanterar 
ska knytas till en tydlig rutin för hur den behandlingen ska gå till. Rutinen ska fastställa laglig 
grund (se avsnitt om laglig grund) samt den hantering som krävs för att säkerställa de grund
läggande principerna (se avsnitt om grundläggande principer) för hantering av personuppgif
ter. 
Vidare bör rutinen beskriva hur personuppgiftsincidenter hanteras och säkerhetsrutiner upp
rättas. Dessutom ska rutiner tas fram för den händelse registrerad kräver registerutdrag, sina 
uppgifter rättade, raderade eller begränsade samt om denna vill klaga till tillsynsmyndigheten. 

All personuppgiftshantering ska registreras i kommunens eget personuppgiftsregister GDPR 
Manager. Om det under pågående inventeringsprocess framkommer brister eller säkerhetsris
ker, ska dessa dokumenteras. Rutiner för minimeringen av dessa brister eller risker ska upp
rättas. 

Checklista innan behandling av personuppgifter påbörjas: 
Följande steg ska i möjligaste mån vidtas innan behandling av personuppgifter: 

D Dokumentera ändamål och syfte för behandlingen, hur länge den beräknas pågå 
samt eventuella mottagare av personuppgiftera. 

D Fastställ rättslig grund för hantering av personuppgifter. 

D Om det inte finns andra alternativ till rättslig grund, inhämta skriftligt samtycke. 
Blankett för samtycke tas fram tillsammans med dataskyddsombud. 

D Säkerställ att behandlingen sker i enlighet med grundläggande principer för hante
ring av personuppgifter samt dessa riktlinjer. 

D Vid behov, rådgör med dataskyddsombudet. 

D Klassificera personuppgifterna utifrån informationssäkerhetsnivå och genomför en 
riskanalys av den planerade behandlingen i de fall personuppgifterna är känsliga. 
Dataskyddsombudet ska involveras i riskanalysen. 

D Se till att det finns tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uti
från genomförd informationssäkerhetsklassning och resultat från riskanalys. Det in
kluderar bl.a. fastställda rutiner för hanteringen. 

D Samråd med tillsynsmyndighet om hög risk föreligger för behandlingen och brist 
inte kan åtgärdas inför behandling av personuppgifter. 

D Klargör om, och i så fall vilken, kommunikation med den registrerade som är nöd
vändigt. 

D Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal vid behov. 

D Se till att dataskyddsombudet godkänner behandlingen. 

D Anteckna ny behandling av personuppgifter i registret för personuppgiftsbehand
lingar. 
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Register över personuppgiftsbehandling 
Vård- och omsorgsnämnden ska föra ett register över behandling som utförs under dess an
svar. I Båstads kommun används GDPR Manager. 

Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsavtal 
Om någon annan myndighet, företag eller organisation ska behandla personuppgifter för Vård
och omsorgsnämndens räkning, ett s.k. personuppgiftsbiträde, ska ett personbiträdesavtal 
tecknas. Vid anlitandet av ett personuppgifts biträde ska säkerställas att denne kan ge tillräck
liga garantier om att upprätthålla lämplig teknisk- och organisatorisk säkerhet. Ett standardav
tal kommer finnas tillgänglig för vägledning. 

Säkerhet 
Behandling av personuppgifter får endast ske om lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet 
vidtagits för behandlingen. Säkerheten ska baseras på genomförda informationssäkerhets
klassningar och riskanalyser. 

Säkerhet utgörs av: 

• Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vilket för personuppgiftshantering-
en bl.a. innebär: 

att säkerställandet av personuppgiftshanteringen ska finnas med redan från den 
initiala planeringen och täcka såväl tekniska som organisatoriska åtgärder 
säkerställa att kommunens grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet (nivå 
1) föreligger samt om möjligt nyttja åtgärder som pseudonymisering, anonymi
sering eller kryptering 
säkerställa att kommunens förhöjda säkerhetsnivå (nivå 2) för informationssä
kerhet föreligger avseende särskilda personuppgifters konfidentialitet och rik
tighet vilket för elektronisk hantering bl.a. innebär nyttjande av kryptering samt 
stark autentisering motsvarande tillitsnivå 3 före-legitimation 
nyttja åtgärder som uppgiftsminimering, lagringsminimering, fritextfälts
mimimering och åtkomstbegränsning 

• Införande och tillämpning av rutiner för att: 
Kontinuerligt testa, undersöka och visa på effektiviteten av införda säkerhetsåt
gärder 
Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet 
Vid behov kunna ge incidentinformation till berörda registrerade 
Vid behov kunna involvera och rådgöra med dataskyddsombudet 

Allmänt om dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
Samtliga principer samt en laglig grund måste finnas för behandling av personuppgifter, för att 
dessa ska få samlas in. De innebär sammanfattningsvis att verksamheterna endast ska samla in 
personuppgifter de behöver för att utföra sina åligganden och att uppgifter som inte ska arkiv
eras, inte ska sparas längre än nödvändigt. Verksamheterna måste också ha kontroll över vilka 
och på vilket sätt de hanterar personuppgifter samt säkerställa att uppgifterna inte används på 
felaktigt sätt. 

Principer för behandling av personuppgifter 
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas för att 
skydda den enskildes personliga integritet och rättighetec ~ 

.YfA 
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• Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. 

• Ändamåls begränsning - Uppgifter ska samlas in för särskilda och berättigade ända
mål. Senare behandling ska också ha berättigat ändamål. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål är tillåtna. 

• Upp giftsminimering - Endast de uppgifter som är adekvata och relevanta för ända
målet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt. 

• Korrekthet- Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Åtgär
der ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande 
till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål. 

• Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter ska bevaras i identifierbar form. 
De får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

• Integritet och konfidentialitet -Åtgärder ska säkerställa att personuppgifterna 
skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada. 

Laglig behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgift är endast laglig om ett av följande villkor är uppfyllt: 

• Samtycke har getts från den registrerade frivilligt och för den specifika behandlingen. 
För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund krävs att den registrerade informeras 
om vad uppgifterna ska användas till. Samtycke ska vara lika lätt att lämna som att 
återta. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse vilken den person
uppgiftsansvarige har. 

• Behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande intresse för den registre
rade eller annan fysisk person. 

• Behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Känsliga personuppgifter 
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, reli-· 
giös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening och behandling av geomet
riska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person, uppgifter om hälsa 
eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning. 

Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter inte tillåten, men ett av följande 
undantag ger rätt till behandling: 

• Ett uttryckligt samtycke från den registrerande avseende ett eller flera specifika än 
mål 
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• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättigheter eller skyldigheter, för den per
sonuppgiftsansvarige respektive den registrerade inom arbetsrätten. 

• Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och 
sjukvård och yrkesmedicin och vissa andra grunder inom hälso- och sjukvård. 

• Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

• Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast om det 
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rättigheter som personuppgiftsansvarig måste tillse att den registrerade 
förstår och är informerad om. De utgör främst rätt att få veta ändamål med behandling, att få 
uppgifter rättade eller raderade och rätt att få klaga till tillsynsmyndigheten. 

Rätt till insyn 
• Information till den registrerade om dennes rättigheter ska vara klar, tydlig och lättbe

griplig 

• Den personuppgiftsansvarige ska underlätta för den registrerade att utöva sina rättig
heter och inom en månad lämna ut den information den registrerade har rätt att få. Kan 
den personuppgiftsansvarige inte tillhandahålla informationen, ska den registrerade 
informeras om sin rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

• Information ska som utgångspunkt tillhandahållas utan kostnad, endast om en begäran 
är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut rimlig avgift för de 
administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger den person
uppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

När information samlas in 
• När personuppgiftsansvarig samlar in information från den registrerade ska denna in

formeras om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombu
det, ändamålet för behandlingen och den rättsliga grunden för denna. Den registrerade 
ska informeras om att ett samtycke kan återkallas och om personuppgiftsansvarig har 
annan rättslig grund för behandlingen än samtycke. 

• Vidare ska den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras anges och 
vilka andra mottagare som finns för personuppgifterna. Den registrerade ska också in
formeras om att den har rätt att begära tillgång eller rättelse och radering av person
uppgifter eller att invända mot behandlingen samt att den registrerade har rätt att 
klaga till tillsynsmyndigheten. 

• Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för 
ett annat syfte än det för vilket de insamlats, ska den personuppgiftsansvarige före 
denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte 
samt ytterligare relevant information. 

• Har personuppgifterna däremot inte kommit från den registrerade ska informationen 
lämnas om det är möjligt och inte alltför ansträngande för den personuppgiftsansva
rige. 
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Tillgång till personuppgifter 
• Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgiftsansvarig behandlar 

dennes personuppgifter och i så fall med vilket ändamål, de kategorier av personupp
gifter som behandlas samt den information som ska ges vid insamlandet. 

• Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de person
uppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registre
rade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de 
administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat. 

• Sekretess och tystnadsplikt går före rätten till tillgång till information och rätten till 
tillgång av information gäller inte utkast eller minnesanteckningar i löpande text. Do
kument kan utgöra utkast eller minnesanteckning i högst ett år. 

Rätt till rättelse, radering och begränsning 
• Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som 

rör hen rättade eller kompletterade med hänsyn till behandlingens ändamål. 

• Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade 
(bli bortglömd) om den registrerade återtar samtycke och ingen annan rättslig grund 
finns för behandlingen eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Rätten 
att bli glömd gäller dock inte om uppgifterna behövs för att göra gällande eller försvara 
rättsliga intressen. 

• Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen begränsas om den registrerade be
stridit uppgifternas korrekthet eller användning under den tid personuppgiftsansva
rige kontrollerar detta. Personuppgiftsansvarig ska också underrätta samtliga motta
gare av personuppgifterna om att dess användning är begränsad. 

Rätt till dataportabilitet 
• Om behandlingen endast grundar sig på samtycke eller avtal, har den registrerade rätt 

att få ut strukturerade personuppgifter som rör hen för att föra över dem till annan 
personuppgiftsansvarig 

Rätt att göra invändningar 
• Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dessa ut

gör ett led i myndighetsutövning eller utgör allmänt intresse efter en intresseavväg
ning. För att den personuppgiftsansvarige ska få fortsätta behandling av personuppgif
ter, måste denna visa på skälet till behandlingen väger tynger än den registrerades in
tressen. Insamlingen av uppgifter måste typiskt sett ingå som ett led i myndighetsutöv
ning eller som en del av myndighets uppgift 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 
• Den registrerade har rätt att lämna klagomål över personuppgiftsansvarigs behandling 

av personuppgifter till tillsynsmyndighet. 

• Den registrerade har också rätt att få tillsynsmyndighets beslut prövat i domstol. 
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Dnr VN 000158/2017 - 900 

Beslutslogg för vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

13av15 

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 16 april 2018 godkänns, med följande ändringar: 

Utökning av antalet platser på Aromagården och Myllefallet: 
- Ärendet ska till kommunstyrelsen. 

Planering för nytt gruppboende enligt LSS: 
- Ärendet kan tas bort från beslutsloggen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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VN § 43 Dnr VN 000159 /2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-02-28 
b). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2018-03-28 
c). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-02-08 
d). Kommunala Handikapprådets mötesanteckningar 2018-03-13 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

14av15 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Delegationsbeslut 

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

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegations beslut från myndighetsenheten 2018-02-01 - 2018-02-28. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

15av15 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


