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§ 87 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Christel Hedlund (SD) justera 
dagens protokoll den 22 september.  
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§ 88 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin (S) väcker ett initiativärende vilket ordförande föreslår placeras 
enligt nedan: 
 
Ärende 10 Initiativärende-Genomgång och eventuell uppdatering av 
Delegationsordning och Reglemente för Kommunstyrelsen och nämnders 
gemensamma bestämmelser och arbetsformer. 
 

 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns två personer i kö till demensboende samt sju lediga 
lägenheter. 
-Sju platser är belagda på Almlidens korttidsboende.  
-Löneförhandlingar för 2020 är återupptagna centralt med Kommunal, 
Vision och Ledarna. 
-Utredning pågår angående effektiviseringar, mer information kommer 
framöver.  
-Upphandling verksamhetssystem LifeCare är klar, vilket kommer att ersätta 
Procapita. Implementeringar kommer att påbörjas under hösten.  
-Nytt ekonomisystemet, Proceedo, är uppstartat från den 1 september.  
-En Lex Sarah-utredning pågår. 
-Uppmärkning av bilar är lämnat till tekniska förvaltningen för utredning.  
 

 

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

Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Förvaltningschefen informerade om att vård- och omsorgsförvaltningen  
återgår till nytt normalläge. Rutiner är likvärdiga med tidigare. 
-Förvaltningen följer myndigheternas rekommendationer fram tills nya 
direktiv ges. 
-Från den 5 september har plexiglasen flyttats inomhus så att säkra och 
skyddade besök fortsatt kan ske på varje särskilt boende. 
-Besöksförbudet på särskilda boende hävs från den 1 oktober. Risk- och 
konsekvensanalyser kommer att göras på varje verksamhet. Råd kommer 
att skickas ut från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och 
smittskyddsläkaren i Skåne.  
 

 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Förvaltningschefen informerade om att alla övergångsblanketterna som 
skickats ut till personalen har kommit in och alla har varit positivt inställda till 
övergången.  
MBL-förhandlingar enligt § 38 genomfördes den 16 september. 
Inrangeringsförhandlingar kommer att ske i oktober. 
-Budget har upprättats för verksamheterna i Omsorg i Bjuv AB. 
-Tillstånden för verksamheterna börjar bli klara för att skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) 
-Under varje medarbetarsamtal kommer bolagsfrågan diskuteras för att 
fånga upp frågeställningar, därefter kommer verksamheterna göra nya 
riskbedömningar utifrån arbetsmiljö. 
 

 

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

Ekonomisk månadsrapport juli-2020 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för juli visar ett positivt utfall mot budget på 0,5 mnkr. En 
uppbokning av återsökta medel från Socialstyrelsen för extrakostnader på 
grund av Covid-19 har bokats upp till 80 procent, med 1,3 mnkr och gäller 
för perioden mars till juli. Ett statsbidrag inom Äldreomsorgen har bokats 
upp men inte periodiserats med ett belopp på 813 tkr. Sjuklöneersättning för 
perioden april till juli har inkommit med ett belopp av 2,2 mnkr, upplupna 
semesterlöner är reglerade med 264 tkr och belastar inte resultatet. 
Löneöversynen är inte klar och förväntad löneökning för perioden maj till juli 
är inte uppbokad men beräknas till ca 750 tkr. 
De största utmaningarna för året förväntas inom LSS/socialpsykiatrin samt 
inom hemtjänst där antalet hemtjänsttimmar fortfarande ligger kvar på höga 
nivåer.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31 
Ekonomisk rapport juli 2020  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen förslag. 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott besluta föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta notera att 
resultatet visar på ett överskott mot budget per juli 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. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta notera att resultatet visar på ett överskott mot 
budget per juli 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   
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-07,  § 49 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar på ett 
överskott mot budget per juli 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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§ 93 Dnr 2020-00075  

Remiss-Näringslivsprogram 2020-2023 Bjuvs kommun 

Sammanfattning 
Det pågår ett arbete med att revidera kommunens Näringslivsprogram, 
vilket sedan ska utgöra under lag för handlingsplan och ev policy. 
Arbetet har skett i dialog med förvaltningar, bolag och relevanta 
organisationer. Vi är nu framme vid att det finns ett förslag till utformning.  
Näringslivsprogram är enligt projektplanen utskickat på remiss till 
kommunens nämnder som ska vara besvarad 2020-09-30   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-28 
Beslut KS §130, daterad 2020-08-12 
Ksau §115, daterad 2020-06-17 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-10 
Näringslivsprogram 2020-2023 
Näringslivsprogram 2020-2023, statistik  
 
Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden arbetar med stöd och omsorg för äldre och 
personer med funktionshinder för att underlätta vardagen till ett tryggt och 
bra liv. Bjuvs kommun erbjuder olika former av stöd och service som ska 
möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. 
Vård- och omsorgsnämnden bedriver också kostverksamhet mot egna 
verksamheter och Barn- och utbildningsnämnden.  
 
Vision 2020 
Vård- och omsorgsnämnden tycker det är viktigt att näringslivsprogrammet 
knyter an till och går i linje med Bjuvs kommuns Vision 2030, ”var med och 
forma ett helt samhälle” och dess fyra byggstenar, ” Kraft i nyskapande, 
Puls i tryggheten, Jämlikhet i olikhet, och Nästa generation i fokus”. Detta 
kan tydligare framgå i policyn.  
 
Samverkan vård och omsorg-näringsliv. 
Vård och omsorgsnämnden saknar i förslaget till näringslivsprogram en 
koppling till nämndens verksamhetsområden och en inriktning om hur 
näringslivet på olika vis kan komplettera verksamheten.   
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Ett exempel på område där ett utökat samarbete kan vidareutvecklas är 
daglig verksamhet inom LSS där samarbetet med näringslivet kan berika 
verksamheten och ge ytterligare möjligheter för deltagarna.  
 
I den pågående utredningen om kostverksamheten finns förslag om att ta 
tillvara på möjligheten till framtida samarbete med näringsliv och företagare 
framförallt inom livsmedelsproduktion. 
Den möjlighet som finns i Bjuv med Food of Valley som en stark motor för 
utveckling av livsmedelsproduktion bör vi ta vara på och utveckla vidare 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott besluta föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta lämna 
remissvaret av Näringslivsprogram 2020-2023 till Kommunstyrelsen för 
vidare hantering.    
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta lämna remissvaret av Näringslivsprogram 2020- 
2023 till Kommunstyrelsen för vidare hantering   
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-07,  § 50 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall till förslaget.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna remissvaret av 
Näringslivsprogram 2020-2023 till Kommunstyrelsen för vidare hantering    
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§ 94 Dnr 2020-00090  

Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 
gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. Varje nämnd i kommunen är 
personuppgiftsansvarig för sitt område och ansvarar för att verksamheten 
följer dataskyddsförordningens regler. Den personuppgiftsansvariga 
nämnden måste enligt förordningen utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och 
att informera och ge råd inom organisationen. Kommunjurist Aulona Vejsa 
är åter i tjänst efter tjänstledighet och föreslås bli nytt dataskyddsombud i 
kommunen.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24  
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-07,  § 51 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att entlediga kommunjurist Julia 
Pietrek från uppdraget som dataskyddsombud och istället utse 
kommunjurist Aulona Vejsa som dataskyddsombud för Vård- och 
omsorgsnämnden från och med 2020-09-17.   
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§ 95 Dnr 2015-00027  

 LOV ansökan, leverantörer 

Sammanfattning 
Det har inkommit en komplett ansökan från Fixartanterna HB, om att fortsatt 
bli leverantör för serviceinsatserna städ, tvätt och inköp inom hemtjänsten i 
Bjuvs kommun.   
 

Beslutsunderlag 
Ansökningsblankett, daterad 2020-08-05  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Fixartanterna HB som 
fortsatta leverantörer för serviceinsatserna städ, tvätt och inköp inom 
hemtjänsten i Bjuvs kommun.   
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§ 96 Dnr 2020-00095  

Initiativärende-Genomgång och eventuell uppdatering 
av Delegationsordning och Reglemente för 
Kommunstyrelsen och nämnders gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer. 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende 
 
Vi ser ett behov av en gemensam genomgång och eventuell uppdatering av 
”Delegationsordningen” och ”Reglemente för Kommunstyrelsen och 
nämnders gemensamma bestämmelser och arbetsformer”. 
 
Vi yrkar därför: 
- Att Vård- och Omsorgsnämnden inom snar framtid avsätter tid för att gå 
igenom ”Delegationsordningen” och ”Reglementet för Kommunstyrelsen och 
nämnders gemensamma bestämmelser och arbetsformer” för eventuella 
behov av uppdateringar.  
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Ulrika Thulin (S) daterad 2020-09-17 
 
Förvaltningschefen svarar att arbetet är påbörjat såväl med reglementet för 
nämnden som översyn av delegationsordning. 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att initiativärendet med detta anses besvarad. 
 
Ulrika Thulin yrkar bifall till eget yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande om att anse initiativärendet 
besvarad och Ulrika Thulins (S) yrkande och finner att initiativärendet ska 
anses besvarat. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras 
Ja: ordförandes yrkande om att initiativärendet ska anses besvarad 
Nej: Ulrika Thulin (S) yrkande 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan 
6 JA-röster 
6 Nej-röster 
 
Utfall 6-6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i: 
JA-7 
NEJ-6 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att initiativärendet ska anses 
besvarad. 
 
 
Reservation 

./. Ulrika Thulin (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande.  
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§ 97 Dnr 2020-00022  

Delegeringsbeslut 2020 

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-
2020-08-31. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2020-09-07 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
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§ 98 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 20-09-01 
 
Rapportering avseende läget den 31 augusti 2020 är verkställt 
-2 ej verkställda beslut enligt LSS OF 9 § 6 Korttidsvistelse 
-1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 4 Kontaktperson 
 
 

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