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Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

 
 

  
 

Plats och tid Blosset Almgatan 2, torsdagen den 20 februari 2020 kl 09:00 – 11:40, ajournering 
9:30-9:40 

Beslutande 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Anne Li  Ullerholm (SD), Ordförande 
Christel Hedlund (SD) 
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 
Zofia Svensson (M) 
 
Susanne Mårtensson (SD) ersätter 
Caroline Johansson (SD) 
Håkan Olsson (S) ersätter Bert Roos (S) 
Christer Stedt (S) ersätter Irena Alm (S) 

Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande 
Inga Bakken (S) 
Camilla Sjöberg (C) 
 
 
Gert Liljeborg (SD) ersätter Lise-Lotte 
Johansson 
Elena Gordeeva (L) ersätter Maria 
Berglund (KD) 

Ersättare Börje Sjöstrand (SD) 
Anita Blixt (L) 
Jörgen Johnsson (M) 

Göran Palmkvist (M) 
Leif Johansson (V) 
 

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef 
Karin Larsson, ekonom 
Sara Nilsson, verksamhetschef § 16 

 

Justerare Christel Hedlund 

Justeringens plats och tid Blosset Almgatan 2, 2020-02-20 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 14-26 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Anne Li  Ullerholm 

 

 

 
 
Justerare  

Christel Hedlund 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-20 
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Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Eva-Marie Hasslöf 
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§ 14 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Christel Hedlund justera dagens 
protokoll.  
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (17) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 15 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-02-13. 
 
Ulrika Thulin (S) yrkar som nytt ärende: 
Initiativärende: Bolagisering av Vård-och Omsorg 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag med tillägg Initiativärende: Bolagisering av Vård och 
omsorg 
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§ 16 Dnr 2020-00018  

Information om Lokalförsörjning LSS 

Sammanfattning 
Sara Nilsson, verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri informerade om 
lokalförsörjning inom LSS. 
Gruppbostaden i Billesholm kommer bestå av 5 lägenheter, 
gemensamhetsutrymme samt personalutrymmen. 
Bjuv 4:4 är under projektering. Gruppbostaden kommer bestå av 6 
lägenheter, gemensamhetsutrymme samt personalutrymme.  
Korttidsenheten för barn och vuxna, korttidstillsyn, MiniDC, finns ingen 
placering eller budget i nuläget, är under planering. 
Renovering ska påbörjas av Kyrkskolan, vilken kommer att vara färdig 
under året. Kreativa verksamheten är för tillfället på Almliden, Almgatan 4.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen. 
 
 
Ajournering 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar ajournera sammanträdet 9.30-9-40 
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§ 17 Dnr 2020-00003  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns 3 person i kö till särskilt boende 5 i kö till demensboende. 
-9 platser är belagda på Almlidens korttidsboende. 
-Digitala inköp startades upp förra veckan. Leverans av varorna fungerade 
väl och det upplevdes positivt att beställa via nätet och det stora utbudet. 
Både Mathem och deras 35 kunder var nöjda. 
-En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram bemanningshandbok. Nästa 
steg är att planera för heltid som norm, som påbörjats tillsammans med 
Kommunal. Återkommer med projektplan. 
-Volymökningar har dämpats i hemtjänsten, 243 personer vid utgången av 
2019 
-Matdistributionen av kylda maten har minskat, 46 personer vid utgången av 
2019.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 18 Dnr 2020-00017  

Information om Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerade om hur arbetet med Omsorg i Bjuv 
(bolagiseringen) går framåt. 
En aktivitetsplan har tagit fram och en processledare är anställd på 50%, 
Maja Bikov som också jobbar som personlig assistent i Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
Kommunikationsplanen är färdig och man håller på att tittar på ny grafisk 
profil, som alltid kommer uppträda tillsamman med Bjuvs kommuns profil. 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 20 Dnr 2019-00073  

Förslag till Nämndbudget 2020 

Sammanfattning 
I enlighet med angiven tidplan har förslag till budget för år 2020 samt plan 
för 2021-2022 utifrån föreslagen budgetram om 226 249 tkr tagits fram för 
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-02-07 
Nämndbudget 2020  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
arbetsutskott godkänna Nämndbudget 2020 för vård- och 
omsorgsverksamheter samt kostenheten och sända den vidare till 
Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 
-att budgeten för Vård- och omsorgs 2020 ska prioritera 1,8 miljoner kronor 
följande områden; personal och förebyggande verksamhet, 
-att en prioritering av 1,6 miljoner kronor riktas till; friskvård för att minska 
sjukfrånvaron, få ner antalet anställda/chef, fortsätta arbetet med heltid som 
norm, återgår till 37-timmarsvecka, hemtjänsten och öka anslaget till 
personalaktiviteter exempelvis julfest, 
-att en prioritering av 0,2 miljoner kronor riktas till; förebyggande verksamhet 
för att minska den ofrivilliga ensamheten och sätta lite guldkant på vardagen 
för våra medborgare, 
-att prioritera investeringarna så att det innevarande år införs hotell-lås på 
samtliga demensavdelningar på kommunens särskilda boende. 
-att prioritera investeringen avseende planerad renovering av Kyrkskolan för 
att kunna användas till exempelvis daglig verksamhet. 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) bifaller yrkande. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA= förvaltningens förslag 
Nej=Ulrika Thulins yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
JA: Anne Li Ullerholm (SD), Christel Hedlund (SD), Lisbeth Madsen (M) 
NEJ: Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD) 
Utfall 3-3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
JA: 4 röster 
NEJ: 3 röster 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden godkänna Nämndbudget 2020 för vård- och 
omsorgsverksamheter samt kostenheten och sända den vidare till 
Kommunstyrelsen.   
 
 
Reservation 
 
Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S) och Maria Berglund (KD) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-02-10 § 6 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 
-att budgeten för Vård- och omsorgs 2020 ska prioritera 1,8 miljoner kronor 
följande områden; personal och förebyggande verksamhet, 
-att en prioritering av 1,6 miljoner kronor riktas till; friskvård för att minska 
sjukfrånvaron, få ner antalet anställda/chef, fortsätta arbetet med heltid som 
norm, återgår till 37-timmarsvecka, hemtjänsten och öka anslaget till 
personalaktiviteter exempelvis julfest, 
-att en prioritering av 0,2 miljoner kronor riktas till; förebyggande verksamhet 
för att minska den ofrivilliga ensamheten och sätta lite guldkant på vardagen 
för våra medborgare, 
-att prioritera investeringarna så att det innevarande år införs hotell-lås på 
samtliga demensavdelningar på kommunens särskilda boende. 
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-att prioritera investeringen avseende planerad renovering av Kyrkskolan för 
att kunna användas till exempelvis daglig verksamhet. 
 
 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts förslag och Ulrika Thulins (S) yrkande och finner att Vård- 
och omsorgsnämnden beslutar enligt Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA= Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
Nej=Ulrika Thulins yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat: 
JA: Anne Li Ullerholm (SD), Susanne Mårtensson (SD), Christel Hedlund 
(SD), Gert Liljenborg (SD), Lisbeth Madsen (M), Zofia Svensson (M), Elena 
Goordeva (L) 
NEJ: Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Håkan Olsson (S), Christer Stedt 
(S),Camilla Sjöberg (C) 
JA: 7 röster 
NEJ: 5 röster 
 
Ordförande finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Nämndbudget 2020 för 
vård- och omsorgsverksamheter samt kostenheten och sända den vidare till 
Kommunstyrelsen.  
 
Reservation 
 
Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Håkan Olsson (S), Christer Stedt (S), 
Camilla Sjöberg (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Skriftlig reservation inlämnad 
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§ 21 Dnr 2020-00022  

Delegeringsbeslut Januari 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän enlig en delegeringsordning som nämnden 
antagit. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller 
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering 
 

Beslutsunderlag 
Biståndsbeslut enligt LSS och SOL fattade under perioden 20191201-2020-
01-31. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2020-02-10 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12 (17) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2020-00027  

Ej verkställda beslut 2020 

Sammanfattning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, (LSS). 
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-02-11 
Rapportering avseende läget den 31 januari 2020 är verkställt 
-1 ej verkställt beslut enligt 5 kap 5 § SoL, Permanent bostad, den enskilde 
har tackat nej 
 
-1 verkställt beslut, samt 1 avslutat beslut enligt SoL OF 4 kap §1, 
Kontaktperson 
 
-2 ej verkställda, 4 verkställda samt 1 avslutat beslut enligt LSS OF § 9.4, 
Kontaktperson, resursbrist  
 
-1 avslutat beslut enligt LSS OF § 9.10, Daglig verksamhet  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
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§ 23 Dnr 2019-00007  

Val av ordförande och vice ordförande till Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott för mandatperiod 
2020-02-20-2022-12-31 

Sammanfattning 
Som ordförande föreslås Anne Li Ullerholm (SD) och som vice ordförande 
föreslås Lisbeth Madsen (M).  
Håkan Olsson föreslår Ulrika Thulin (S) som 2:e vice ordförande.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att till arbetsutskottet välja Anne Li 
Ullerholm (SD) som ordförande, Lisbeth Madsen (M) som vice ordförande 
samt Ulrika Thulin (S) som 2:e vice ordförande.  
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§ 24 Dnr 2020-00019  

Val av ersättare till Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott från (L) 

Sammanfattning 
Som ersättare i Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås Elena 
Goordeva (L) 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Elena Goordeva (L) som 
ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
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§ 25 Dnr 2020-00026  

Val av ledamot till Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott från (SD) 

Sammanfattning 
Som ledamot till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott från (SD) 
föreslås Caroline Johansson.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Caroline Johansson (SD) som 
ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.  
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§ 26 Dnr 2020-00029  

Initiativärende: Bolagisering av Vård- och omsorg 

Sammanfattning 
Yrkande 
Ulrika Thullin (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden behandlar 
Initiativärende: Bolagisering av Vård och Omsorg. 
 
Håkan Olsson (S) bifaller yrkande. 
 
Yrkande 
Lisbeth Madsen yrkar att Vård- och omsorgsnämnden inte behandlar 
initiativärendet med motiveringen att det är Kommunstyrelsens ärende. 
 
Christel Hedlund (SD) bifaller yrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om Initiativärende: Bolagisering av Vård 
och omsorg ska behandlas av Vård- och omsorgsnämnden och finner att 
ärendet inte ska behandlas. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras 
JA=ärendet ska behandlas 
NEJ=ärendet ska inte behandlas 
 
Omröstning 
Omröstningen gav följande resultat: 
JA: Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Håkan Olsson (S), Christer Stedt (S), 
Camilla Sjöberg (C), Elena Goordeva (L) 
NEJ: Anne Li Ullerholm (SD), Susanne Mårtensson (SD), Christel Hedlund 
(SD), Gert Liljenborg (SD), Lisbeth Madsen (SD), Zofia Svensson (M) 
 
Utfall 6 -6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i: 
JA=6 
NEJ=7 
 
 
 
 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17 (17) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte behandla Initiativärende: 
Bolagisering av Vård och Omsorg 
 
Reservation 
 
Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Håkan Olsson (S), Christer Stedt (S), 
Camilla Sjöberg (C), Elena Goordeva (L) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  
 
Skriftlig reservation inlämnad 
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