
 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

Plats och tid Blosset Almgatan 2, torsdagen den 16 april 2020 kl 09:00-12.25 
Beslutande 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Anne Li  Ullerholm (SD), Ordförande 
Caroline Johansson (SD) 
Christel Hedlund (SD) 
Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande 
 
Susanne Mårtensson (SD) ersätter Lise-
Lott Johansson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) ersätter Lisbeth 
Madsen (M) 
 

 
 
 
 
 
Håkan Olsson (S) ersätter Inga Bakken 
(S) 
Christer Stedt (S) ersätter Bert Roos (S) 
Leif Johansson (V) ersätter Maria 
Berglund (KD) 

Ersättare   

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef 
Dan Arvidsson, projektledare, § 29 
Sara Nilsson, verksamhetschef § 29, 30 
Malin Sjöberg, MAS, § 31 
Maja Bikov, processledare, § 33 

Emma Johansson, HR § 33 
Uffe Anselin, HR § 33 
Sofia Persson, verksamhetschef § 34, 35 
Karin Larsson, ekonom § 36, 37 

Justerare Ulrika Thulin 

Justeringens plats och tid Blosset Almgatan 2, 2020-04-20 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 27-48 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Anne Li  Ullerholm 

 

 

 
 
Justerare  

Ulrika Thulin 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Anslaget är uppsatt  2020-04-21-2020-05-13  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Eva-Marie Hasslöf 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
§ 27 Dnr 2020-00001 

Val av justerare samt datum och tid för justering........................................... 4 
§ 28 Dnr 2020-00002 

Fastställande av dagordning ............................................................................ 5 
§ 29 Dnr 2020-00018 

Information Lokalförsörjning LSS ................................................................... 6 
§ 30 Dnr 2020-00025 

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2020 .......................... 7 
§ 31 Dnr 2020-00038 

Information Covid-19/Coronaviruset ............................................................... 8 
§ 32 Dnr 2020-00003 

Förvaltningschefen informerar ........................................................................ 9 
§ 33 Dnr 2020-00017 

Information Omsorg i Bjuv ............................................................................. 10 
§ 34 Dnr 2020-00034 

Förslag om ny organisationsstruktur inom Äldreomsorgens 
verksamheter................................................................................................... 11 

§ 35 Dnr 2020-00023 
Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom .............................................................................................. 13 

§ 36 Dnr 2018-00059 
Årsredovisning 2019 ....................................................................................... 14 

§ 37 Dnr 2020-00014 
Ekonomisk rapport februari -20 ..................................................................... 15 

§ 38 Dnr 2020-00033 
Samråd -Detaljplan för Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 m.fl .................................... 16 

§ 39 Dnr 2020-00036 
Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ordförande i Kommunala 
Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet ...................................... 17 

§ 40 Dnr 2020-00035 
Avsägelse från Inga Bakken (S) som vice ordförande i 
Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet ................. 18 

§ 41 Dnr 2020-00037 
Avsägelse från Lise-Lott Johansson (SD) som ersättare i 
Kommunala Handikapprådet .......................................................................... 19 

§ 42 Dnr 2020-00042 
Avsägelse från Christel Hedlund (SD) som ledamot i Kommunala 
Pensionärsrådet .............................................................................................. 20 

§ 43 Dnr 2020-00041 
Avsägelse från Susanne Mårtensson (SD) som ersättare i 
Kommunala Pensionärsrådet ......................................................................... 21 

§ 44 Dnr 2020-00039 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Val av ordförande och vice ordförande i Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för 
mandatperioden 2020-04-16-2022-12-31 ........................................................ 22 

§ 45 Dnr 2020-00022 
Delegeringsbeslut mars ................................................................................. 23 

§ 46 Dnr 2020-00040 
Dom nr 1/20, sekretess ................................................................................... 24 

§ 47 Dnr 2020-00046 
Anmälan ........................................................................................................... 25 

§ 48 Dnr 2020-00049 
Initiativärende - Införande av Skype eller liknande system för 
boende på våra äldreboende och för personer med hemtjänst 
med anledning av Covid-19 ............................................................................ 26 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 27 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Ulrika Thulin (S) justera dagens 
protokoll.  
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§ 28 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin (S) väcker ett initiativärende vilket ordförande föreslår placeras 
enligt nedan: 
 
Ärende 22 Initiativärende - Införande av Skype eller liknande system för 
boende på våra äldreboende och för personer med hemtjänst med 
anledning av Covid-19 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag.  
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§ 29 Dnr 2020-00018  

Information Lokalförsörjning LSS 

Sammanfattning 
Dan Arvidsson projektledare och Sara Nilsson verksamhetschef LSS 
informerade om  
de olika lokalprojekten inom LSS som är under planering och där 
verksamhetens lokalbehov är överlämnat till fastighetsavdelningen.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 30 Dnr 2020-00025  

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 
2020  

Sammanfattning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel 
till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget 
får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning 
till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 
Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen 
som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. 
Bjuvs kommun har tilldelats 481 tkr för 2020. 
Under våren 2021 skall man återrapportera hur man har använt 2020 års 
medel. Om man inte har använt hela statsbidraget under perioden 1 januari 
– 31 december 2020, skall man återbetala återstoden till Socialstyrelsen. 
Man kan även bli återbetalningsskyldig om medlen inte används i enlighet 
med syftet för statsbidraget.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2020 till kommuner för 
habiliteringsersättning, daterad 2020-02-06 
Fördelningsnyckel, daterad 2020-02-06  
 
Yrkande 
Christer Stedt (S) yrkar att ordalydelsen i beslutet ändras från höjda 
ersättningen till nuvarande ersättningen.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att använda statsbidraget för 2020 
genom att bibehålla den nuvarande ersättningen om 65 kr/dag.  
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§ 31 Dnr 2020-00038  

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
Malin Sjöberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade om Bjuvs 
kommuns läge och vad som görs i verksamheterna gällande pandemin. 
 
Vård- och omsorg följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Olika mötesformer med Länsstyrelsen, primärvården, sjukvården Skåne 
Nordväst och den interna vård- och omsorgsverksamheten pågår 
kontinuerligt. 
 
MAS och förvaltningschef redovisade tidslinjen på hur vård- och omsorg har 
agerat för att motverka smittspridning. 
 
Egentillverkning av visir pågår av daglig verksamhet, vilket flera kommuner 
också gör. Detta är sanktionerat hos arbetsmiljöverket. 
 
Besöksförbud är infört på alla äldreboende och korttidsavdelningen och 
övriga verksamheter fortsätter som tidigare med avrådan från besök. 
Vård- och omsorgs har varit i kontakt med LOV-utförarna och informerat om 
hur man ska bete sig i händelse av smittade vårdtagare. 
Volontärverksamheten håller på att utvecklas för att kunna hjälpa till ute i 
samhället samt att samarbete är etablerat med Svenska kyrkan. 
I händelse av resursbrist kommer personlig omvårdnad ske prioriterad av 
hemtjänsten och eventuellt kan LOV-utförarna sköta övriga tjänster.  
I nuläget är sjukfrånvaro och tillfällig föräldrapenning normal jämfört med 
andra år.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 32 Dnr 2020-00003  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns två personer i kö till särskilt boende samt 5 personer till 
demensboende. 
-Fem platser är belagda på Almlidens korttidsboende samt två personer på 
växelvård. 
-Löneöversynen 2020 är uppskjuten på grund av pandemin.  
-Upphandling bemanning, sjuksköterskor, HSL är överklagad, vilket innebär 
att tidigare avtal gäller. Svar på överklagan väntas från Förvaltningsrätten. 
-Upphandling av livsmedel pågår. 
-Upphandling av verksamhetssystem är klart och avtal kommer skrivas inom 
kort.  
-Utredning av kosten ska göras av extern konsult där verksamheten 
kommer att genomlysas och utvärderas. Detta för att möjliggöra en god 
kvalitet och effektiv verksamhet samt eventuellt organisationsbyte till 
Tekniska förvaltningen. 
-Medel är beviljat Bjuvs kommun från omställningsfonden, där vård och 
omsorg får ta del av cirka 100 tkr för att öka personalens it kunskaper. 
-VO College har haft sitt första uppstartsmöte. Sara Nilsson 
verksamhetschef LSS är representant för Bjuvs kommun i styrgruppen och 
Sandra Bingström kommer vara lokal processledare. 
-En Lex Sarah utredning är avslutad.  
 

 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
Maja Bikov, processledare och Emma Johansson HR, informerade om hur 
arbetet går vidare med Omsorg i Bjuv.  
Tillståndsansökningarna är i fokus just nu, behandlingstiden hos IVO, 
Inspektionen för vård och omsorg beräknas vara åtta till nio månader. 
Informationen går ut till alla anställda kontinuerligt. Är en stående punkt på 
verksamheters APT. Det finns även frågor och svar på Bjuvs kommuns 
hemsida. 
 
Emma Johansson redovisade risk- och konsekvensanalysen, vilken är 
utskickad till alla enhetschefer som ska gå igenom med sina skyddsombud 
och medarbetare.  
Därefter kommer förvaltningen övergripande med huvudskyddsombud gå 
igenom den. 
 
Emma Johansson avslutar sin tjänst i Bjuvs kommun i maj, Uffe Anselin 
ersätter henne tillfälligt fram till hennes efterträdare tillträtt sin tjänst.  
 

Beslutsunderlag 
Reviderad Risk- och konsekvensanalys 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 34 Dnr 2020-00034  

Förslag om ny organisationsstruktur inom 
Äldreomsorgens verksamheter 

Sammanfattning 
Särskilda boenden 
Inom äldreomsorgen i Bjuvs kommun har vi tre särskilda boenden, ett i varje 
kommundel. På respektive boende finns en enhetschef med ansvar för 
verksamhet, ekonomi, kvalitet och personal. På varje boende finns också en 
samordnare som administrativt stöd till chefen kring bl. a vikariehantering, 
schemaplanering, löne- och fakturahantering. 
Varje chef har mellan 44-55 medarbetare beroende på boendets storlek. 
Solhemmet och Varagården är störst med 46 respektive 52 lägenheter. 
Varagården har totalt åtta avdelningar varav en avdelning är inriktning för 
personer med demensdiagnos. Solhemmet har fyra avdelningar varav två 
avdelningar är inriktning demens. Ekhaga har totalt 37 lägenheter fördelade 
på fyra avdelningar, alla för personer med demensdiagnos. 
Totalt har vi 134 särskilda boendeplatser i kommunen med fördelningen 75 
allmän inriktning och 59 demensplatser. 
Vi har under det senaste året sett en ökning av antalet personer med 
demensdiagnos med beslut om särskilt boende varvid kön till boende med 
demensinriktning ökat. Däremot har vi inte haft någon kö till boende med 
allmän inriktning det senaste året. Antalet äldre ökar de kommande åren 
och i takt med det ökar också antalet personer med demens.  
Korttiden Almliden 
Korttiden har 16 platser men har under senaste åren i snitt haft en 
beläggning på ca 10-11 platser. Korttiden har en biträdande enhetschef som 
också innefattar samordnarfunktion. Biträdande enhetschef har ca 10 
medarbetare. Biträdande enhetschef är idag organiserad under HSL-chef. 
Hemtjänst 
Hemtjänsten i kommunen är uppdelad i två områden med en enhetschef på 
varje område. I varje hemtjänstområde finns också två samordnare som 
utför all daglig planering av hemtjänstbesök, vikariehantering, 
schemaläggning, löne- och fakturahantering mm. Bjuvs hemtjänst är det 
största området sett till antal hemtjänsttimmar och antal personal. Hemtjänst 
Bjuv inklusive kommunens nattpatrull med totalt 55 medarbetare samt 
hemtjänst Billesholm/Ekeby inkl dagverksamhet Ekbacken med totalt ca 37 
medarbetare. 
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Antal medarbetare/chef 
I Bjuvs kommun arbetar vi efter medarbetarkraft och ledarkraft kopplat till 
vision 2030. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas rekrytera och 
behålla bra chefer. En avgörande förutsättning för att lyckas med 
ovanstående är att cheferna har ett rimligt uppdrag storleksmässigt. Ju fler 
medarbetare/chef desto svårare att kunna klara mål som att sänka sjuktal 
och ha nöjda medarbetare som trivs och stannar kvar. Att leda medarbetare 
som arbetar med vård och omsorg kräver ett nära ledarskap som kan fånga 
upp, stötta och coacha.  Som första linjens chef ställs höga krav från alla 
håll både uppifrån och underifrån. Genom att minska antalet 
medarbetare/chef blir chefsuppdraget mer hanterbart utifrån de krav som 
ställs. Det i sin tur gynnar medarbetarna på olika sätt.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
-att 6 stycken platser på Varagården omvandlas till demensplatser 
-att i övrig tacka för informationen angående organisationsstrukturen för 
äldreomsorgens verksamhet 
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§ 35 Dnr 2020-00023  

Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och 
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med 
demenssjukdom  

Sammanfattning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel, 
610 mnkr för att säkerställa god vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre, där Bjuvs 
kommun får 812 966 tkr.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna ansökan om statsbidrag för 
att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vård och omsorg om 
personer med demenssjukdom genom att: 
-utöka antalet demensplatser på Varagårdens särskilda boende 
-rekrytera ny enhetschef med inriktning demens 
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§ 36 Dnr 2018-00059  

Årsredovisning 2019 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsverksamhetens resultat slutade på -4 460 tkr. 
Resultatet för 2019 grundar sig till stor del på högre kostnader än 
budgeterat för assistansärenden och externa placeringar. Antalet utförda 
timmar i hemtjänsten och hemsjukvården har också ökat under året vilket 
medfört ökade personalkostnader.  
 
Underskotten har till viss del balanserats av att det inom administration och 
ledning varit flera vakanta tjänster under del av året vilket gett ett överskott 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-09 
Årsredovisning 2019 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna Årsredovisning 2019 och 
sända den vidare till Kommunfullmäktige 
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§ 37 Dnr 2020-00014  

Ekonomisk rapport februari -20 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för februari visar ett positivt utfall mot budget på 0,9 mnkr. 
Inom personlig assistans saknas för perioden uppbokningar för privata 
vårdgivare samt kostnader och intäkter till/från Försäkringskassan. Detta 
justeras inför nästa månadsstängning. 
De största utmaningarna för året förväntas inom LSS/socialpsykiatrin samt 
inom hemtjänst där antalet hemtjänsttimmar fortfarande ligger kvar på höga 
nivåer 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30 
Ekonomisk rapport februari 2020 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Ekonomisk rapport februari 
-20 samt noterar ett resultat för perioden som visar ett överskott mot budget 
fram till och med februari månad, dock saknas periodiseringsposter inom 
personlig assistans. Med hänsyn till dessa finns i nuläget ingen anledning 
att genomföra särskilda åtgärder.  
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§ 38 Dnr 2020-00033  

Samråd -Detaljplan för Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 m.fl 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över Detaljplan för 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-12 
Synpunkter från Kommunala Pensionärsrådet 
Protokoll från Byggnadsnämnden februari 
Behovsbedömning 2020-02-05 
Följebrev samråd Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 
Planbeskrivning, 2020-02-10 
Plankarta, 2020-02-10 
Fastighetsförteckning, 2020-01-20 
Arkeologisk utredning, 2015-08-10 
Översiktlig projekterings PM Geoteknik - Bjuv 4:4,2016-01-26 Översiktlig 
markteknisk undersökningsrapport - Bjuv 4:4, 2016-01-26 Översiktlig 
geoteknisk undersökning - Bjuv 1:255, 2004-01-14 + Bilaga 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta att inte ha något att erinra mot 
Detaljplan för Bjuv 4:4 och Bjuv 1:255 m.fl.  
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2020-00036  

Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ordförande i 
Kommunala Handikapprådet och Kommunala 
Pensionärsrådet 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin  (S) har 2020-03-04 avsagt sig uppdraget som ordförande i 
kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2020-03-4 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Ulrika Thulin  (S) från uppdraget 
som ordförande och lägger ett tack till protokollet 
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2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 Dnr 2020-00035  

Avsägelse från Inga Bakken (S) som vice ordförande i 
Kommunala Handikapprådet och Kommunala 
Pensionärsrådet 

Sammanfattning 
Inga Bakken (S) har 2020-03-04 har avsagt sig uppdraget som vice 
ordförande i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2020-03-04 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Inga Bakken  (S) från uppdraget 
som vice ordförande och lägger ett tack till protokollet 
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 41 Dnr 2020-00037  

Avsägelse från Lise-Lott Johansson (SD) som ersättare 
i Kommunala Handikapprådet  

Sammanfattning 
Lise-Lott Johansson (SD) har 2020-03-10 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunala handikapprådet.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2020-03-10 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Lise-Lott Johansson (SD) från 
uppdraget som ersättare och lägger ett tack till protokollet 
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2020-00042  

Avsägelse från Christel Hedlund (SD) som ledamot i 
Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning 
Christel Hedlund (SD) har 2020-03-10 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunala pensionärsrådet.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2020-03-10 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Christel Hedlund (SD) från 
uppdraget som ledamot och lägger ett tack till protokollet 
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2020-00041  

Avsägelse från Susanne Mårtensson (SD) som 
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning 
Susanne Mårtensson (SD) har 2020-03-11 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunala pensionärsrådet.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2020-03-11 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Susanne Mårtensson (SD) från 
uppdraget som ersättare och lägger ett tack till protokollet 
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 44 Dnr 2020-00039  

Val av ordförande och vice ordförande i Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för 
mandatperioden 2020-04-16-2022-12-31 

Sammanfattning 
Christel Hedlund (SD) föreslår Anne Li Ulleholm (SD) som ledamot i KPR 
samt som ordförande i Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 
Handikapprådet samt Lisbeth Madsen (M) som ersättare och vice 
ordförande i Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 
för perioden 2020-04-16-2022-12-31 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
-att utse Anne Li Ulleholm (SD) som ledamot i Kommunala Pensionärsrådet 
samt som ordförande i Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 
Handikapprådet för perioden 2020-04-16-2022-12-31 
-att utse Lisbeth Madsen (M) som ersättare och vice ordförande i 
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för perioden 
2020-04-16-2022-12-31.  
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 45 Dnr 2020-00022  

Delegeringsbeslut mars 

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 2020-01-01-
2020-03-31. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2020-04-06 
 

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

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 46 Dnr 2020-00040  

Dom nr 1/20, sekretess 
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 47 Dnr 2020-00046  

Anmälan 

Sammanfattning 
-Verksamhetsberättelse 1 januari-31 december 2019,  PRO Bjuv 
-Verksamhetsberättelse 1 januari-31 december 2019,  PRO Billesholm 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.  
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26 (26) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 48 Dnr 2020-00049  

Initiativärende - Införande av Skype eller liknande 
system för boende på våra äldreboende och för 
personer med hemtjänst med anledning av Covid-19 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
 
Ärendet gäller vår äldreboenden som nu är drabbade av olika restriktioner 
med anledning av Covid-19 och deras möjlighet att ha kontakt med sina 
anhöriga. 
 
Att vara anhörig till någon som bor på ett äldreboende eller till någon som 
har hemtjänst, kan i dagsläget vara en svår situation för många. Att inte ha 
möjligheten att fysiskt få träffas så som man är van vid kan kännas 
frustrerande. Detta eftersom äldreboenden under ett antal veckor har varit 
stängda för besök. Då behöver det hittas nya lösningar och möjligheter hur 
anhöriga och deras äldre släktingar kan hålla kontakt. Telefonsamtal är en 
möjlighet, men en ännu bättre möjlighet, med dagens teknik, är att via 
Skype eller andra liknande system både kunna prata och se varandra. 
 
Med anledning av detta så yrkar jag på följande: 
 
-Att Vård- och omsorgsnämnden snarast inför möjligheten för de boende på 
våra äldreboende och de som har hemtjänst att kunna använda Skype eller 
andra liknande system för samtal.  
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Ulrika Thulin, (S), 2020-04-16 
 
Förvaltningschefen svarade att denna teknik redan används, och har gjorts 
en längre tid,  på våra äldreboende och inom hemtjänsten i Bjuvs kommun 
för att vårdtagarna ska kunna hålla kontakten med sina anhöriga, men att 
det används mer frekvent på grund av Covid-19 och besöksförbudet. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att initiativärendet är besvarat och 
läggs till handlingarna.  
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