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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-22 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 22 juni 2020 kl. 13.00 - 14.45. 

UlfJiewertz (M), ordförande 
Irene Ebbesson (S), vice ordförande 
Christer Sjöö (L), tjg. ers. för Jenny Hamringe (L) 
Mona Källbäck (M), tjg. ers. för Rustan Svensson (M) 
Kerstin Larsson (KD), ledamot 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Helena Kruse (BP) 
Ib Nilsson (C), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 

Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef. 
Lena Täringskog, avdelningschef. 
Åsa Teveldal, avdelningschef. 
Ingrid Pettersson, Sas. 
Sandra Sturk, Mas. 
Åsa Meltzer, ekonom. 
Marianne Eriksson Mjöberg. Ersättare: Ingrid Edgarsdotter. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 26 juni 2020 kl. 11.00. 

_,,.~"--'==~==-c6,.../.~~~-~~-~----------Paragrafer 
Henrik And~/ . 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-06-22 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-06-27 till och med 2020-07-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Henrik Andersson 
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VN §49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-22 

Dnr VN 000001/2020 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av12 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens protokoll ska justeras av en person utöver 
ordföranden. För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen 
ska ske samtidigt av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som 
nämnden beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut 

I Båstads kommun är önskemålet att protokollen ska justeras av en 
ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, uppifrån 
och ner, utifrån val protokollet från kommunfullmäktige. Den person som 
väljs till ersättare men som inte behöver justera det aktuella protokollet 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Marianne Eriksson Mjöberg utses som justeringsperson. 

2. Ingrid Edgarsdotter utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 26 juni 2020 kl. 11.00 
på kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-22 

Dnr VN 000002/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Inkomna frågor från Bjärepartiet - tas upp under informationsärendet. 

Sida 

4av 12 

Senaste nytt avseende tillfälliga vistelser - tas upp under informationsärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-22 5av12 

VN § 51 Dnr VN 000003/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

Beslut 

• Uppdaterad information om coronapandemin (Sandra Sturk). 

• Styrkortet och beviljade beslut till särskilt boende (Christin Johansson och 
Lena Täringskog). 

•Haga Park: Lägesrapport (Ingrid Pettersson). 

•MAS och SAS informerar (Ingrid Pettersson, Åsa Teveldal och Sandra Sturk). 

• Inkomna frågor från Bjärepartiet - se bilaga (Ingrid Pettersson, Sandra Sturk 
och Christin Johansson svarar). 

• Senaste nytt avseende tillfälliga vistelser (Christin Johansson). 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Från: bjk003612 <bjk003612@bjarenet.com> 
Till : 
Datum: 

Henrik Andersson <henke.andersson@bastad.se>, Marianne Mjöberg Eriksson ... 
2020-06-16 23:41 

Ärende: information VoOmöte 

hej, kan du Henke vbf:a detta till ordförande och förvaltningen: 

Bifogar några punkter där vi (bp) önskar information . Vi skickar in 
frågorna före mötet, för att ge förvaltningen möjlighet att förbereda 
svaren till måndag 

*På februarimötet 2020 efterfrågade Claes S (bp) bl a 
avvikelserapporter, vi önskar aktuella tal på bl a fall, 
läkemedelsavvikelser och ev andra avvikelser. 

* Hur går det med Heltidsresan? Kan man tänka sig utbildningsdagar del 
av 100%? 

* Vi läser om en ev. "andra våg" av covid 19, och undrar om det finns 
beredskap för detta. 

Marianne Mjöberg Eriksson 
Ingrid Edgarsdotter 
Helena Kruse 
Claes Sjögren 

mvh Ingrid Edgarsdotter, som passar på att önska en trevlig midsommar 
Jag har burka! honung som hade stått liiite för länge i tunnan, så nu 
har jag honung upp över öronen, duschen nästa! 

BÅSTADS KOMMUN 
l<omri1unstyrel~~:m 
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Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-22 

Dnr VN 000004/2020 - 900 

Ekonomisk månadsuppföljningjanuari-maj 2020 samt 
utökat uppföljningsnyckeltal 

Sida 

6av12 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska 
redogörelsen från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, 
tillsammans med utökat uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom 
tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-06-15, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Ekonom Åsa Meltzer och vård- och omsorgschef Christin Johansson 
föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-15 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: VN 000004/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning januari-maj 2020 
samt utökat uppföljningsnyckeltal 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Redovisningen godkänns och översänds för kännedom till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar månad för månad om den ekonomiska redogörelsen 
från förvaltningen. Månadsrapporten presenteras för nämnden, tillsammans med utökat 
uppföljningsnyckeltal, av ansvarig ekonom tillsammans med vård- och omsorgschefen. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

1 (1) 



RESULTATRÄKNING VO 
BUDGET PERIODENS 

PROGNOSTISERAD AWIKELSE 
Januari - maj 2020 

2020, tkr AWIKELSE, tkr 
AWIKELSE, tkr FG MÅN, tkr FÖRÄNDRING 

(helår) Jan - mai 20 
minustecken står för minustecken står för högre minustecken står för högre kostnad minustecken står för högre minustecken står för högre 

kostnad kostnad än budget än budget kostnad än budget kostnad än budget 

Beställare 
Hemvårdspeng -56 390 1 777 3 300 1 640 1 660 

Boendepeng -64 658 -1 765 -4 400 -3 780 -620 

Summa beställare -121 048 12 -1 100 -2 140 1 040 

Resultatenheter 
Hemvård 0 -2 282 -4 320 -1 385 -2 935 

Vård- och omsorgsboende 0 -2 373 -6 190 -4 460 -1 730 

Summa resultatenheter 0 -4 655 -10 510 -5 845 -4 665 

Ram 
Centralt -6 341 1 425 1 320 1 725 -405 

Myndighetsenheten -18 228 688 -3 700 -3 630 -70 

Stöd och Omsorg -39 628 -669 -465 -465 0 

Hälso- och sjukvård -37 913 473 -2 750 -2 150 -600 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg -32 226 408 -95 -95 0 

Summa ram -134 336 2 325 -5 690 -4 615 -1 075 

TOTAL VÅRD OCH OMSORG -255 384 -2 318 -17 300 -12 600 -4 700 

~ 
~!iLfrt1 



KOMMENTAR TILL RESULTATRAPPORT VN 202001-05 

VÅRD OCH OMSORG (-17,3 mkr) 

BESTÄLLAREN (-1,1 mkr) 

Hemvårdspeng (+3,3 mkr) 

Efterfrågan på hemvård påverkas kraftigt av Covid-19 och de utförda timmarna sjönk med över 
8 % på bara två månader. Samtidigt ger även öppnandet av Haga Park en effekt då vårdtagare 
som är beviljade särskilt boende nu succesivt har kunnat börja flytta in. Mottagningsteamet har 
ett stort procentuellt tapp av timmar både jämfört med budget och jämfört med föregående år 
till följd av effekterna från Covid-19 då antalet elektiva operationer kraftigt har minskat under 
våren (enligt SKRs ekonomirapport, maj 2020). 

Boendepeng (-4,4 mkr) 

Kostnad för köpta korttidsplatser (-5,0 mkr) 

Neddragnignen av antalet köpta korttidsplatser har inte kunnat genomföras i den takt som 
verksamheten tidigare planerat för till följd av Covid-19. Korttidsavdelningen arbetar 
fortfarande endast med enkelrum för att minska risken för smittspridning. Nuvarande prognos 
baserar sig på att vi kan avsluta pågående korttidsplatser till efter sommaren. 

Övrig boendepeng (+0,6 mkr) 

Ändrad öppningsplan för Haga Park med 24 planerade platser från den 1 maj ger en avvikelse 
mot budget för boendepeng, vilken uppvägs dels av att beläggningsgraden har sjunkit något för 
våra övriga boenden, men också av att utförarna har haft färre demensplatser än budgeterat 
vilket ger en lägre ersättning. 

RESULTATENHETER (-10,5 mkr) 

Utförare inom hemvård (-4,3 mkr) 

Den stora nedgången i efterfrågan av hemvårdstimmar de senaste två månaderna har fått stort 
genomslag för utförarna inom hemvård. Samtidigt har verksamheten begränsade möjligheter att 
dra ner på bemanningen, såväl utifrån att det är svårt att ställa om storleken på 
personalgruppen på kort sikt som att bemanningen kräver en viss beredskap till följd av Covid-
19. Det är också svårt att låna ut personal mellan grupperna med tanke på vårt ansvar att 
försöka minska risken för smittspridning. Mottagningsteamet har övergått till att vara ett Covid-
19 team i samband med att en smittad person konstaterades inom hemvården. Nuvarande 
prognos är baserad på att mottagningsteamet är pausat tills vidare, det vill säga att nuvarande 
underskott förväntas hålla året ut. 

Utförare inom boende (-6,2 mkr) 

Utförarna inom särskilt boende har stora utmaningar under 2020. Öppnandet av Haga Park och 
stängningen av Ängagården genererar merkostnader under året. Skogsliden har utmaning med 
extraordinär vårdtyngd, där det finns ett ärende som utreds tillsammans med bland annat läkare 
och demensteamet. Korttidsavdelningen har under våren till största del bedrivit verksamheten i 



enkelrum för att minska risken för smittspridning. Bemanningen har dragits ner i så stor 
utsträckning som det är möjligt utifrån nuvarande förutsättningar. 

RAM (-5,7 mkr) 

Centralt ( +1,3 mkr) 

Statsbidrag för att minska ensamhet bland äldre har rekvirerats, vilket innebär ett tillskott på 
+1,3 mkr för 2020. Beräknade extraordinära kostnader för Covid-19 är ca 900 tkr för 
skyddsmaterial och 300 tkr för extrapersonal avseende bemanningsenhet och sömmerskor till 
skyddsrockar. Bidraget till kommunen om sänkt arbetsgivaravgift för 30 anställda genererar ett 
bidrag på ca 625 tkr som tillfaller Vård och omsorg i sin helhet. 

Myndighet (-3,7 mkr) 

Köpta platser inom stöd och omsorg (-3,5 mkr) 

Under året har två placeringar kunnat avslutas och tas hem till egen regi. Kvarvarande 
underskott beror dock på att budgeten för närvarande omfattar betydligt färre platser än hur 
behovet ser ut. 

Myndighetsenheten (-0,2 mkr) 

Myndighetsenheten behövde förstärka sin personalgrupp tillfälligt i början av året för att 
implementera det nya vägledningsdokumentet, vilket inte var budgeterat för och genererar ett 
förväntat underskott om -100 tkr. Vi ser också att vi har haft högre kostnader än budgeterat 
under 2019 för sjuklöner som återsöks av externa utförare inom personlig assistans vilket ger 
ett förväntat underskott om -100 tkr. Ett arbete med att strukturera upp underlagen för 
utbetalning av sjuklöner har påbörjats av verksamheten, vilket förväntas kunna reducera 
kostnaden något under året och är även inarbetat i prognosen. 

Stöd och omsorg (-0,5 mkr) 

Ett av gruppboendena inom stöd och omsorg har fått förändrade bemanningsbehov utifrån vad 
verksamheten kräver då vissa insatser gått från punktinsatser som har kunnat köpas av 
hemvården till att bli mer stående inslag i verksamheten. En dialog om framtida upplägg för 
gruppboende och eventuella möjligheter att förändra verksamheten har påbörjats. Avslut av 
kontaktpersoner enligt det nya vägledningsdokumentet har ej hunnit ske enligt plan till följd av 
ökad arbetsbelastning i samband med Covid-19. 

HSL (-2,8 mkr) 

Sjuksköterskor (-1,8 mkr) 

I dagsläget har vi en högre bemanning av sjuksköterskor än vad budgeten tillåter, och 
verksamheten räknar därför med en avvikelse om -1,8 mkr mot budget. Ansvarig chef ser över 
bemanningen i samband med att en del vakanser uppstår under våren, något som dock är 
medtaget i prognosen för närvarande. Vissa åtgärder är redan genomförda, dock är 
sommarbemanningen inte helt löst ännu vilket kan innebära behov av bemanningssköterskor i 
viss utsträckning. 



Rehab (-0,4 mkr) 

Den ökade medlemsavgiften till medelpunkten har inte fullt ut kunnat arbetas hem trots en viss 

utökad budget till 2020. Verksamheten förväntas kunna arbeta hem ca 30 % av 
kostnadsökningen under 2020. 

Covid-19 team (-0,6 mkr) 

Mottaningsteamet övergick den 18 maj till att bli ett Covid-19 team då kommunen fick sin första 

konstaterade smitta inom hemvården. I skrivande stund kommer teamet att vara bemannat 
under maj-september och kommer att förstärka den ordinarie hemvårdsorganisationen när de 
inte har några vårdtagare med konstaterad smitta. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg (-0,1 mkr) 

Kostnader för lokaler beräknas bli -0,1 mkr högre än budgeterade till följd av påbörjad översyn 
av lokaliteterna för ett av våra gruppbostäder. 
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Prognosförsämring -4,7 mkr beror på: 

• Kostnader kopplade till Covid-19 
- Hemvården fallande efterfrågan/överkapacitet 

- Skyddsutrustning (inköp och egenproducerad) 

- Aktivering Covid-19 team 

- Fortsatt behov av att köpa externa 
korttidsplatser 

• Hög vårdtyngd på särskilt boende 

[lil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar per månad 
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020) 

Antal hemvårdstimmar per månad 
14000 

12 000 

10 000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 

-i-' -:> 
\'?><::' 

Z' 
~.;;;? 

~e5> 
~~" z~ 

"?-'< il>" \v~ \~ ~ v" <t-
"<'-v<IO ~ ~e, 

'?e,'< 

<t-(§> <t-
~ ~ 0 ~e, 

~o 

<t
~ c,0 

<::f 

lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 



~ 
~ 

§;;__ 

Utökad uppföljning nyckeltal -
hemvårdstimmar ackumulerat 
(OBS! inkl. mottagningsteamet 2020) 

Ack. antal hemvårdstimmar 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
Trend antal hemvårdstimmar 
(Exklusive dubbelbemanning) 

Antal hemvårdstimmar - trend 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser per månad 

Antal dygn Kostnad (kr) 
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Utökad uppföljning nyckeltal -
köpta korttidsplatser ackumulerat 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesd atu m 

2020-06-22 

Dnr VN 000082/2020 - 900 

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020 

Sida 

7av12 

Beskrivning av ärendet Av tertial 1 framkommer att prognostiserat underskott för 2020 uppgår till 
12 600 tkr. Av tjänsteskrivelse framkommer bakgrund, tidigare åtgärder samt 
bedömning av genomförande av nya åtgärder. Flera av föreslagna åtgärder ger 
ingen ekonomisk effekt under 2020. Till följd av Coronapandemin kan flera 
åtgärder inte vidtas omgående. Vissa föreslagna åtgärder ställer också krav 
på fördjupad utredning och analys. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-06-15. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden godkänner redogörelsen samt översänder 
skrivelsen till kommunstyrelsen. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S) och Ulf Jiewertz (M): 1. Ärendet återremitteras till 
förvaltningen. Motiv till återremissen är att åtgärderna i dagens befintliga 
förslag inte redovisar konkreta förslag som täcker underskottet. 2. Nytt 
förslag till åtgärdsplan som täcker underskottet ska tas fram till nämndens 
sammanträde i augusti. 

Proposition Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner då 
att nämnden bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen. Motiv till återremissen är 
att åtgärderna i dagens befintliga förslag inte redovisar konkreta förslag 
som täcker underskottet. 

2. Nytt förslag till åtgärdsplan som täcker underskottet ska tas fram 
till nämndens sammanträde i augusti. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

!iLfdf ~k 
I 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-22 

Dnr VN 000041/2020 - 901 

Uppdatering av vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

Beskrivning av ärendet Delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden är i behov av 
uppdatering. Den antogs i början av 2015 och har endast uppdaterats en 
gång sedan dess, i juni 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-06-17, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Föreslagna tillägg och ändringar i vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning godkänns enligt bilaga. 

Sida 

8av12 

Föredragande Avdelningschef Lena Täringskog och vård- och omsorgschef Christin Johansson 
föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): 1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att se över 
och förtydliga gjorda förändringar. 2. Ärendet tas upp på nytt till nämndens 
sammanträde i augusti. 

Proposition Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner då 
att nämnden bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att se över och förtydliga 
gjorda förändringar. 

2. Ärendet tas upp på nytt till nämndens sammanträde i augusti. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,il:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 55 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-06-22 9av12 

Dnr VN 000005/2020 - 900 

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 15 juni 2020 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-22 

VN § 56 Dnr VN 000198/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslut 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Information från IVO om tillsyn med anledning av covid-19 
- 3.5.1-16571/2020. 

b). Information från IVO om tillsyn med anledning av covid-19 
- 3.5.1-17104/2020. 

c). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten - Samtliga protokoll 2019. 

d) . Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-01-28. 

e). Sammanträdesprotokoll från Medelpunkten 2020-03-31. 

f). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-05-13 
- Förhöjd grundbemanning. 

g). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-05-27 
- Svar på väckt ärende om skyddsutrustning inom vården. 

h). Verksamhetsberättelse från Fontänhuset 2019. 

i). Ekonomirapport januari-maj 2020 för Båstads kommun. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

10av12 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-06-22 

VN § 57 Dnr VN 000006/2020 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

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

Vid detta möte redovisas följande delegationsbeslut: 

· Delegationsbeslut från myndighetsenheten 2020-03-01 - 2020-04-30. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

11av12 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Li"iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-22 

Dnr VN 000081/2020 - 903 

Extra sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 

Sida 

12 av 12 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens nästa ordinarie sammanträde 2020 är den 28 
september. Nämnden skulle behöva sammanträda innan dess för att bland 
annat diskutera kommande års budget. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-06-15. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Christin Johansson föredrar ärendet. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Extra sammanträde med vård- och omsorgsnämnden äger rum måndagen 
den 24 augusti 2020 kl. 13.00 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


