
 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, torsdagen den 19 november 2020 kl 09:00:11:15 
Beslutande 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Anne Li Ullerholm (SD), Ordförande 
Lise-Lott Johansson (SD) 
Christel Hedlund (SD) lämnar mötet 
10.45 
Zofia Svensson (M) 
 
Susanne Mårtensson (SD) ersätter 
Caroline Johansson 
Göran Palmkvist (M) ersätter Lisbeth 
Madsen (M) 
 

Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande 
Inga Bakken (S) 
Christer Stedt (S) 
Maria Berglund (KD) 
Camilla Sjöberg (C) 
 
Håkan Olsson (S) ersätter Bert Roos (S) 
Jörgen Johnsson (M) ersätter Christer 
Hedlund (SD) från 10.45 

Ersättare Kai Christiansen (S) 
Leif Johansson (V) 

Elena Gordeeva (L) 

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef  

Justerare Ulrika Thulin 

Justeringens plats och tid Almliden, 2020-11-24 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 109-127 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Anne Li Ullerholm 

 

 

 
 
Justerare  

Ulrika Thulin 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-19 

Anslaget är uppsatt  2020-11-30-2020-12-21  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Eva-Marie Hasslöf 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
§ 109 Dnr 2020-00001 

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

Fastställande av dagordning ........................................................... 5 
§ 111 Dnr 2020-00003 

Förvaltningschefen informerar ....................................................... 6 
§ 112 Dnr 2020-00115 

Redovisning av Vad äldre tycker om äldreomsorgen. .................. 7 
§ 113 Dnr 2020-00116 

Information om Heltid som norm/bemanningshandbok................ 8 
§ 114 Dnr 2020-00017 

Information Omsorg i Bjuv .............................................................. 9 
§ 115 Dnr 2020-00038 

Information Covid-19/Coronaviruset ............................................ 10 
§ 116 Dnr 2020-00014 

Ekonomisk rapport september 2020 ............................................. 11 
§ 117 Dnr 2020-00110 

Informationshanteringsplan och arkivbeskrivning för Vård- och 
omsorgsnämnden .......................................................................... 12 

§ 118 Dnr 2020-00097 
Kompetensinventering .................................................................. 13 

§ 119 Dnr 2020-00087 
Angående märkning och framförande av kommunens bilar. ...... 14 

§ 120 Dnr 2020-00111 
Detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl., Bjuvs kommun - Granskning ......... 15 

§ 121 Dnr 2020-00102 
Enskilt ärende ................................................................................ 16 

§ 122 Dnr 2020-00109 
Inkomna domar .............................................................................. 17 

§ 123 Dnr 2020-00122 
Initiativärende- Trygga anställningsförhållanden ........................ 18 

§ 124 Dnr 2020-00027 
Ej verkställda beslut 2020.............................................................. 20 

§ 125 Dnr 2020-00019 
Fyllnadsval av ersättare till Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott från (S) ..................................................................... 21 

§ 126 Dnr 2020-00022 
Delegeringsbeslut oktober ............................................................ 22 

§ 127 Dnr 2020-00046 
Anmälningar ................................................................................... 23 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 109 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Ulrika Thulin (S) justera dagens 
protokoll den 24 november. 
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§ 110 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Maria Berglund (KD) väcker ett initiativärende vilket ordförande föreslår 
placeras enligt nedan: 
 
Ärende 15 Initiativärende-Trygga anställningsförhållanden 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 111 Dnr 2020-00003  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns två personer i kö till särskilt boende och fem personer till 
demensboende samt sex lediga lägenheter. 
-nio platser har i snitt varit belagda på Almlidens korttidsboende under 
oktober månad.  
-Hemtjänsttimmarna har stabiliserats, 11 300 timmar/månad. Jämfört med 
januari har varje vårdtagare i snitt 48 timmar mer/månad samt att 12 
ärenden har över 120 timmar/månad. 
-Rekrytering pågår av två sjuksköterskor en till LSS samt en till 
Socialpsykiatrin. 
-Renovering av Kyrkskolan försenas, inflytt kan bli allra tidigast 1 februari 
2021. Förhandling för att fortsätta hyra lokalerna på Almliden pågår via 
Fastighetsavdelningen. 
-Rekrytering av projektledare till Heltid som norm pågår. 
-Avtalen gällande löneöversyn 2020 är klara.  
-Arbete med budget 2021 pågår. 
-Utredningsuppdrag med Almlidens korttid är pausad på grund av 
pandemin. 
-Lex Sarah-utredningar pågår. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för 
informationen. 
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§ 112 Dnr 2020-00115  

Redovisning av Vad äldre tycker om äldreomsorgen. 

Sammanfattning 
Varje år genomför Socialstyrelsen undersökningen Vad tycker äldre om 
äldreomsorgen. Enkät skickas ut till alla som har hemtjänst eller bor på 
särskilt boende. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres 
uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser 
mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och 
förbättring av vården och omsorgen om de äldre.  
Undersökningen genomfördes under perioden 15/3-24/5 2020. 
Resultatet för hemtjänsten i Bjuvs kommun visar att de äldre sammantaget 
är väldigt nöjda.  
Gott bemötande, trygghet och förtroende är det som de äldre är mest nöjda 
med. 
Resultatet för särskilda boenden i Bjuvs kommun ligger lägre än föregående 
år men där en tänkbar orsak är Covid-19 och dess konsekvenser på våra 
boenden som inneburit besöksförbud, minskad möjlighet att komma ut på 
utflykter, besöka affärer mm. Precis som i hemtjänsten är det även gott 
bemötande, trygghet och förtroende som de äldre på våra boenden är mest 
nöjda med. De flesta är också väldigt nöjda med maten på våra boenden.  
  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-11 
Bilaga 1, Analys Hemtjänst 
Bilaga 2, Analys Särskilt boende 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna samt tacka för redovisning.   
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§ 113 Dnr 2020-00116  

Information om Heltid som norm/bemanningshandbok 

Sammanfattning 
-Arbetet har stannat upp på grund av pandemin. 
-Rekrytering pågår av projektledare. 
 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för 
informationen. 
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§ 114 Dnr 2020-00017  

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Inrangeringsförhandlingar har skett med de fackliga organisationerna. 
Protokollet kommer att ligga som avtal första året.  
-Verksamhetshetsövergång för all personal är i nuläget 1 maj 2021. Det 
gäller också alla rehabärenden. En passus är inlagd om att eventuellt 
övergångsdatum kan ändras. 
-Kollektivavtal med Sobona tecknas från den 1 januari 2021. 
-Separat avtal gällande personlig assistans kommer att tecknas. Ett lokalt 
avtal kommer att skapas. 
-De lokala avtalen som finns i Bjuvs kommer att tecknas likalydande för 
bolaget. 
-En separat förhandling gällande facklig tid kommer att ske, eftersträvan är 
att det ska bli samma tid. 
 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för 
informationen. 
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§ 115 Dnr 2020-00038  

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Samhällsspridningen i Bjuv har ökat fort vilket har påverkat vård- och 
omsorgsverksamheter. 
-Ett boende har ett utbrott vilket innebär att alla boende isoleras och 
veckovisa provtagningar görs tills alla är negativa. På andra enheter har det 
förekommit enstaka fall. 
-Det som är problematiskt är att personalen behöver röra sig i hela 
verksamheten, kväll- och nattpersonal är speciellt utsatta. Mycket arbete 
läggs för att underlätta situationerna. Enhetschefer har hand om 
smittskyddsarbetet. 
-Avrådan till att besöka särskilt boende skickades ut till respektive enhet 
förra veckan för att sättas upp för att minska besöksfrekvensen. 
-Viktigt att i alla situationer hålla avstånd och följa basala hygienrutiner  
-Symtomkontrollen måste efterföljas. Vid minsta symptom ska man stanna 
hemma. 
-Skyddsutrustning finns för minst en månad framåt samt att den finns 
tillgänglig ute i verksamheterna. 
-Lägesrapport kommer att skickas ut kontinuerligt till nämnden. 
 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för 
informationen. 
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§ 116 Dnr 2020-00014  

Ekonomisk rapport september 2020 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för september visar ett negativ utfall mot budget på 2,2 
mnkr. De största avvikelserna finns inom äldreomsorgen och 
LSS/Socialpsykiatrin.  
Inom äldreomsorgen saknas intäkter då boendeplatser har stått tomma 
samt att det är ökad kostnader för personal, främst på Varagården men 
även inom hemtjänsten då behovet av hemtjänst ökar.  
Inom LSS/Socialpsykiatrin visar personlig assistans ett underskott för 
perioden på 795 tkr, vilket är betydlig lägre mot vad som befarades vid 
ingången av året. Under året har två ärenden avslutade vilket dämpar 
underskottet något. Inom LSS har inte tjänstetillsättningar gjorts vilket ger 
lägre personalkostnader.  
Kosten visar ett underskott mot budget på 719 tkr. Intäkter saknas helt för 
måltider inom HVB då verksamheten är avvecklad. Intäkter från externa 
gäster har minskat betydligt på grund av pandemin. Effektiviseringsposten 
för perioden är på 2,3 mnkr men dämpas av lägre personalkostnader på 
1,17 mnkr samt lägre driftkostnader på 800 tkr. 
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 
Rev Ekonomisk rapport september 2020 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultat visar på ett 
underskott mot budget per september månad samt att prognosen framöver 
visar på ett underskott mot innevarande budget. Vård- och 
omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att föreslå nämnden förslag 
till åtgärder för att nå en budget i balans.  
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§ 117 Dnr 2020-00110  

Informationshanteringsplan och arkivbeskrivning för 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Enlig Bjuvs kommuns riktlinjer ska nämnderna ha en 
informationshanteringsplan, (tidigare dokumenthanteringsplan), som även 
utgör styrdokument för arkivvården. Redovisningen ska bestå av 
dokumenten Arkivbeskrivning och lnformationshanteringsplan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 
Arkivbeskrivning 
Informationshanteringsplan  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta anta reviderad Arkivbeskrivning och 
Informationshanteringsplan att börja gälla fr.o.m. 2020-12-01   
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§ 118 Dnr 2020-00097  

Kompetensinventering 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsförvaltningens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 
200928 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kompetensinventering av 
personalen inom vård och omsorgsverksamheter och att denna inventering 
redovisas vid nämndens sammanträde den 19 november.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-02  
Reservation 200928, Maria Berglund (KD) 
Reservation 200928, Ulrika Thulin (S) 
Protokollsutdrag VON au §58, daterad 20-09-28 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-09-21 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 
-att med Sveriges kommuner och regioners (SKR) stödmaterial som grund 
genomförs kompetensinventering som en del i arbetet med 
kompetensförsörjningsplan 
-att vård och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan  
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§ 119 Dnr 2020-00087  

Angående märkning och framförande av kommunens 
bilar. 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde 200820 
att de fordon som brukas av nämndens anställda ska tydligt märkas med 
tydlig sifferkombination för lättare identifiering och att en diskussion initieras 
i personalgrupperna om hur man representerar kommunen i sin 
yrkesutövning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-02 
Protokollsutdrag, VON § 83, daterad 20-08-20 
Initiativärende - Framförande av kommunens fordon daterad 20-08-20  
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-09 § 67 
 
Yrkande 
Maria Berglund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Tilläggsyrkande 
Christer Stedt (S) yrkar att förvaltningen ska utreda om det finns 
Trafiksäkerhetspolicy i Bjuvs kommun. 
 
Yrkande 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och tilläggsförslaget 
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och tilläggsförslaget 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård -och omsorgsnämnden beslutar: 
-att de fordon som brukas av nämndens anställda ska tydligt märkas med 
tydlig sifferkombination för lättare identifiering. 
-att en diskussion initieras i personalgrupperna om hur man representerar 
kommunen i sin yrkesutövning 
-att redovisa på nämnden den 10 december om det finns 
Trafiksäkerhetspolicy 
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§ 120 Dnr 2020-00111  

Detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl., Bjuvs kommun - 
Granskning 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över Detaljplan för Bjuv 
4:4 m fl. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-29 
Synpunkter från organisationerna i Kommunala Pensionärsrådet 
Följebrev granskning Bjuv 4:4 m.fl, daterad 2020-10-27 
Protokoll § 80 Byggnadsnämnden, daterad 2020-10-22 
Samrådsredogörelse för Bjuv 4:4 m.fl - granskning 
Planbeskrivning Bjuv 4:4 m.fl - granskning 
Plankarta Bjuv 4:4, daterad 2020-10-13 - granskning 
Behovsbedömning Bjuv 4:4 m. fl, daterad 2020-10-17 
Översiktlig projekterings PM geoteknik – Bjuv 4.4, 2016-01-26 
Översiktlig markteknisk undersökningsrapport – Bjuv 4.4, 2016-01-26 
Arkeologisk utredning, 2015-08-10 
VA-utredning Bjuv 4:4 m.fl., 2020-06-01 
Lösningsförslag VA, Bjuv 4:4 m.fl., 2020-10-13 
Antikvarisk förundersökning Bjuv 4:4 m.fl., 2020-10-12 
  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta att inte ha något att erinra mot 
Detaljplan för Bjuv 4:4 m, fl.   
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§ 121 Dnr 2020-00102  

Enskilt ärende 

Sammanfattning 
Vårdtagare fick efter sjukhusvistelse beviljat bistånd med hemtjänst och 
larm. Vårdtagaren är rullstolsburen och har nedsatta funktioner bland annat 
i händerna, vilket gjorde att hen inte klarade av att trycka på larmet.   
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag VON au § 68, daterad 20-11-09 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-10-06 
Skrivelse anhörig, daterad 20-09-17  
Bilaga, sekretess 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-09 § 68 
 
Yrkande 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall förslaget 
Christer Stedt (S) yrkar bifall förslaget. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta att det inte varit frågan om sådan 
försummelse att det föreligger rätt till utbetalning av förlorad arbetsinkomst 
och avser därmed inte lämna ut någon ersättning.  
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§ 122 Dnr 2020-00109  

Inkomna domar 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i vissa ärenden 
eller en viss grupp av ärenden till tjänstemän inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen. Det kan gälla Bistånd enligt socialtjänstlagen och 
LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 201020 
 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Datum: 2020-10-08 
Ärende: Överklagan av Kontaktperson 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Datum: 2020-10-19 
Ärende: Överklagan av Biträde av kontaktperson enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagande. 
 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Datum: 2020-11-04 
Ärende: Överklagan av Bistånd enligt socialtjänstlagen i form av avlösning i 
hemmet. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklaga. 
 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Datum: 2020-11-04 
Ärende: Överklagan av Bistånd enligt socialtjänstlagen i form av avlösning i 
hemmet. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklaga. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta tacka samt godkänna redovisningen. 
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§ 123 Dnr 2020-00122  

Initiativärende-Trygga anställningsförhållanden 

Sammanfattning 
Maria Berglund (KD) har på sammanträdet lagt följande initiativärende 
 
Under denna pandemin har vårdpersonal kämpat hårt för att skydda 
samhällets sköraste från att smittas av Covid-19. På många sätt har det, 
sedan starten på pandemin, belysts vilka utmaningar man haft för att 
fullgöra sitt uppdrag inom vården och äldreomsorgen. 
 
I HD kunde vi den 24 maj läsa att en av utmaningarna för vårdpersonal att 
man i stor utsträckning kämpar med otrygga anställningsformer. I Bjuv är 
andelen timvikarier i äldreomsorgen är 17,8% av den totala arbetstiden. 
Sverigesnittet ligger på 14%. 
 
Staten avsatte i sin höstbudget pengar för ett äldrelyft, för syftet är att 
personalen kan fortbilda sig på sin arbetstid. Bjuvs kommun har möjlighet 
att eftersöka 567000kr.  Dessa utbildningsinsatser ger stärkt kvalitet och 
förbättrad arbetsmiljö genom en tryggare bemanning. 
 
Jag yrkar att Vård och omsorgsnämnden beslutar 
 
-att eftersök vår andel av statsbidraget för att minska andelen timvikarier i 
Äldreomsorgen i Bjuvs kommun. 
 
-att Vård och omsorgsnämnden i sina rapporter och bokslut redovisar 
andelen timanställda i våra respektive verksamhetsområden. 
 
-att kompetensutveckla och fortbilda personalen utifrån riktlinjerna för 
Äldreomsorgslyftet för en stärkt kvalitet i verksamheterna samt förbättra 
arbetsmiljön genom tryggare bemanning. 
 
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende-Trygga anställningsförhållande, daterad 201119 
 
 
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen valt att inte söka 
äldreomsorgslyftet. Bidragets syfte är att ge ny och befintlig personal 
möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på 
betald arbetstid vilket inte är det behov som förvaltningen har då vi har en 
hög andel utbildade undersköterskor och istället behöver satsa och utveckla 
andra former för kompetensutveckling. 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Andelen timanställda är hög i förvaltningen i jämförelse med riket och andra 
kommuner. Att minska andelen timanställda har ett samband med arbetet 
med Heltid som norm vilket kommer att påbörjas inom kort.  
 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin yrkar att ärendet skickas förvaltningen för beredning som 
redovisas till nämnd inom tre månader. 
 
Yrkande 
Håkan Olsson(S) yrkar bifall 
Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall 
Zofia Svensson (M) yrkar bifall. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att initiativärende skickas till 
förvaltningen för beredning som redovisas till nämnden inom tre månader. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 124 Dnr 2020-00027  

Ej verkställda beslut 2020 

Sammanfattning 
Kommunerna 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 20-10-30 
Rapportering avseende läget den 30 oktober 2020 är verkställt 
-1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 3 Ledsagarservice på grund av 
Covid-19 
-2 ej verkställda beslut enligt LSS OF 9 § 6 Korttidsvistelse, resursbrist och 
annat skäl 
-1 ej verkställda 2 avbrott och 1 avslutat beslut enligt LSS OF  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 125 Dnr 2020-00019  

Fyllnadsval av ersättare till Vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott från (S) 

Sammanfattning 
Som ersättare till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott från (S) 
föreslås Johnny Nilsson. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Johnny Nilsson (S) som 
ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 126 Dnr 2020-00022  

Delegeringsbeslut oktober 

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-
2020-10-31. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2020-11-09 
 

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



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23 (23) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 127 Dnr 2020-00046  

Anmälningar 

Sammanfattning 
-Beslut KS § 191 
-Miljöpolicy, Bjuvs kommun 
      
 

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