
 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (18) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
 

  
 

Plats och tid Blosset Almgatan 2, torsdagen den 15 april 2021 kl 09:00:13:30 
Beslutande 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Anne Li Ullerholm (SD), Ordförande 
Lise-Lott Johansson (SD) 
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 
Zofia Svensson (M) 
 
Susanne Mårtensson (SD) ersätter 
Caroline Johansson (SD) 
Anita Blixt () ersätter Susanne 
Mårtensson (SD) fr o m 12.50 
Jörgen Johnsson (M) ersätter Lise-Lott 
Johansson (SD) fr o m 13.05 

Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande 
Inga Bakken (S) 
Maria Berglund (KD) 
Camilla Sjöberg (C) 
 
Raymond Blixt (SD) ersätter Christel 
Hedlund (SD) 
Kai Christiansen (S) ersätter Vakant (S) 
Håkan Olsson (S) ersätter Christer Stedt 
(S) 
 

Ersättare Börje Sjöstrand (SD)  
Jörgen Johnsson (M) 
Göran Palmkvist (M)  

Leif Johansson (V) 
Elena Gordeeva (L) 

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef 
Sandra Bingström, kvalitetskontroller § 
48 
 

Malin Sjöberg MAS, § 48 
Karin Larsson, ekonom § 49 

Justerare Lisbeth Madsen 

Justeringens plats och tid Blosset Almgatan 2, 2021-04-19 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 43-51 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Anne Li Ullerholm 

 

 

 
 
Justerare  

Lisbeth Madsen 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-15 

Anslaget är uppsatt  2021-04-20-2021-05-11  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Eva-Marie Hasslöf 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (18) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
§ 43 Dnr 2021-00004 

Val av justerare samt datum och tid för justering........................................... 3 
§ 44 Dnr 2021-00005 

Fastställande av dagordning ............................................................................ 4 
§ 45 Dnr 2021-00006 

Förvaltningschefen informerar ........................................................................ 5 
§ 46 Dnr 2020-00038 

Information Covid-19/Coronaviruset ............................................................... 6 
§ 47 Dnr 2020-00017 

Information Omsorg i Bjuv ............................................................................... 7 
§ 48 Dnr 2021-00055 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 .............................................. 8 
§ 49 Dnr 2021-00056 

Ekonomisk rapport februari 2021 .................................................................. 10 
§ 50 Dnr 2021-00059 

Omställning av korttid- och särskilda boendeplatser. ................................. 12 
§ 51 Dnr 2021-00058 

Förslag Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB .......................................................... 17 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (18) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2021-00004  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Lisbeth Madsen (M) justera 
dagens protokoll den 19 april. 
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§ 44 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Ordförande föreslår att: 
-ärende 10. Statsbidrag Vård -och omsorg 2021 
-ärende 11. Delegationsbeslut mars 2021 
flyttas och behandlas på Vård -och omsorgsnämndens extra sammanträde 
torsdagen den 29 april.  
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes beslut. 
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§ 45 Dnr 2021-00006  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I dagsläget finns ingen kö till våra boende, totalt finns idag 21 lediga 
lägenheter. 
-I dagsläget är beläggningen på Almlidens korttidsboende är fem personer. 
-Revidering pågår av Riktlinjer för arbetskläder med syfte att få enhetlig 
klädsel och lika hantering av arbetskläder i verksamheten samt att 
tydliggöra vilket sortiment som är upphandlat vilket innebär lägre priser.  
-Hyran på våra särskilda boende kommer att höjas 0,75 % från och med 
maj månad. 
-Heltid som norm fortgår som tänkt. Arbetsgruppen har börjat arbetat med 
omvärldsanalyser och planering av workshops. Förslaget som gruppen nu 
arbetar utifrån är att alla medarbetare erbjuds 100 % och därefter får önska 
sysselsättningsgrad 
 
      

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-I dagsläget finns ingen smitta och ingen smittspårning finns inom vård och 
omsorgsverksamheter. 
-Vaccinering pågår inom våra verksamheter, förtillfället är det LSS 
verksamheten som står i tur. Ca 75% av medarbetarna har tackat ja till 
vaccin. 
-Dagverksamheten Ekbacken kommer fortsatt vara stängd över sommaren.      
 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Kommunikationsavdelningen kommer att göra ett informationspaket inför 
överflyttningen 1 maj som kommer att delges personal och allmänheten.  
-Inspektionen för vård och omsorg, IVO, jobbar med tillstånden. Tillståndet 
för Hemtjänsten i Bjuvs kommun är klart. 
-Förhandling med Kommunal angående avtal för personlig assistans var 
den 1 april. Det blir inga förändringar i anställningsvillkor utan även i 
fortsättningen kommer HÖK (Huvudöverenskommelsen) och AB (Allmänna 
bestämmelser) att tillämpas.       
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 48 Dnr 2021-00055  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 

Sammanfattning 
Enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2010:659 3 kap 9 och 10 § ska en 
patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen i mars månad. Den ska 
innehålla information om hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Det ska också finna 
uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
fördelat inom verksamheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den och därför kommer kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen att 
publiceras på hemsidan. 
Enligt föreskriften och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOFS 2011:9”, ska arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras.  
För att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete, presenterar 
förvaltningen årligen kvalitetsberättelse till nämnden. Syftet med 
kvalitetsberättelsen är att för ansvarig nämnd, ge en bild av hur 
förvaltningen arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten och vilka resultat 
som uppnåtts.  
Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen har i år 2020 slagits 
samman till kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för att få en 
helhetsbild, ökad samsyn och genom det skapa möjlighet till ökad kvalitet till 
den enskilde.  
 

Beslutsunderlag 
VON au § 38, daterad 210406 
Tjänsteskrivelse daterad 21-03-25 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2020   
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen 2020   
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Beslutsunderlag Vård -och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-06 § 38 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen 2020   
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§ 49 Dnr 2021-00056  

Ekonomisk rapport februari 2021 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för februari visar ett positivt utfall mot budget på 0,58 
mnkr.  
Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse mot budget på drygt 1,6 mnkr. 
Intäkter från särskilda boenden är lägre på grund av tomma boendeplatser 
samt att personalkostnaden är högre inom äldreomsorgen på grund av 
pandemin. 
LSS/Socialpsykiatrin visar en positiv avvikelse mot budget på drygt 1,5 mnkr 
vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader då viss verksamhet inte 
bedrivs enligt plan på grund av pandemin. 
Korttiden/HSL visar ett överskott mot budget på runt 300 tkr då kostnaden 
för hjälpmedel, rehab och korttiden är lägre än mot budget.  
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29 
Ekonomisk månadsrapport februari 2021  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta noterar ett resultat för perioden som visar ett överskott mot budget 
fram till och med februari månad, dock följer vi utvecklingen av tomma 
boendeplatser inom särskilda boenden samt bevakar möjligheten att söka 
ersättning för kostnader relaterat till pandemin.   
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta noterar ett resultat för perioden som visar ett 
överskott mot budget fram till och med februari månad, dock följer vi 
utvecklingen av tomma boendeplatser inom särskilda boenden samt 
bevakar möjligheten att söka ersättning för kostnader relaterat till pandemin.   
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-06 § 34 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera ett resultat för perioden som 
visar ett överskott mot budget fram till och med februari månad, dock följer 
vi utvecklingen av tomma boendeplatser inom särskilda boenden samt 
bevakar möjligheten att söka ersättning för kostnader relaterat till pandemin.   
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§ 50 Dnr 2021-00059  

Omställning av korttid- och särskilda boendeplatser.  

Sammanfattning 
På grund av lägre beläggning på särskilt boende med allmän inriktning och 
därmed tomma lägenheter samt lägre beläggning på Almlidens 
korttidensboende gör vi nu en översyn för omställning av korttidsplatser. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30 
 
Almlidens korttids- och växelvårdsenhet består av 16 platser.  
Genomsnittlig beläggning av korttidsplatser 2019 var 9,5 och 2020, 6,8 
varav två-tre är beslut om växelvård. 
Platserna är fördelade på fyra dubbelrum och åtta enkelrum.  
Både dubbelrummen och enkelrummen har delad toalett, dvs den enskilde 
har inte tillgång till egen toalett vilket borde vara standard. Almliden är 
dessutom inte renoverat på många år, så på grund av slitage börjar 
lokalerna få omfattande behov av renovering och uppfräschning. 
  
Efter brandskyddstillsyn 2020-01-27 beslutade Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst 2020-04-29 om föreläggande med krav att indela varje boenderum 
som en separat brandcell. Ansvaret för detta åligger inte fastighetsägaren 
utan nyttjaren av lokalen varvid kostnaden på minst en halv miljon kommer 
belasta Bjuvs kommun. 
Under hela 2020 och jan-mars 2021 ser vi en markant minskning av 
ansökningar till särskilt boende, med allmän inriktning och senaste året har 
det inte varit någon kö till särskilt boende allmän inriktning. Antalet lediga 
lägenheter har under perioden istället ökat då allt fler äldre väljer att bo kvar 
i ordinärt boende trots omfattande insatser från hemtjänst. De senaste sex 
månaderna har vi i snitt haft tio-femton lägenheter lediga (med allmän 
inriktning). Till detta kommer också ett ökat antal lediga demensplatser 
under de senaste månaderna. Eftersom det inte är någon kö till särskilt 
boende kan alla beslut verkställas omgående. 
 
Jämfört med andra kommuner har Bjuvs kommun en högre andel platser i 
särskilt boende än jämförbara kommuner i förhållande till demografin. Detta 
kan sättas i samband med avsaknaden av någon form av mellanboende 
som möjliggör kvarboende med stöd av hemtjänst.  
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Ett trygghetsboende är därför av stor vikt för att på sikt minska behovet av 
särskilt boende vilket också är upptaget i Lokalförsörjningsprogram 2021-
2025.  
Tomma lägenheter på våra särskilda boenden genererar minskade intäkter 
och om den låga beläggningsgraden fortgår under året riskerar 
verksamheten ett intäktsbortfall på runt 1,1 mnkr. 
 
Då pandemin krävt utökad bemanning för att kunna avgränsa personal 
mellan avdelningarna har inte personalkostnaderna kunnat minskas i 
samma omfattning som det har minskat antal boende. Istället har sedan 
januari två tomma lägenheter använts på Varagården till växelvårdsplatser 
som en åtgärd för att nyttja befintliga personalresurser på ett mer optimalt 
och ekonomiskt sätt. Denna åtgärd har också inneburit att korttiden på 
Almliden inte behövt bemanna upp extra för att minimera risk för 
smittspridning. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har följande förslag till förändring 
•att halvera antalet korttidsplatser från 16 till 8. 
•att flytta korttiden från Almlidens lokaler senast 210531 då de inte uppfyller 
kraven enligt brandskydd och för att lokalernas utformning inte är 
ändamålsenliga och har omfattande behov av renovering och 
ombyggnation. 
•att minska antalet särskilda boendeplatser allmän inriktning med 8 platser 
genom att omvandla avdelning Gul på Varagården till korttidsenhet. I 
dagsläget bor där endast tre vårdtagare, dessa kommer erbjudas att byta 
lägenhet till annan avdelning på Varagården.  
•att ingen personal blir övertalig. Berörd personal på korttiden och på 
avdelning Gul erbjuds att lämna in önskemål var de vill arbeta. Utifrån 
kompetens, erfarenhet och lämplighet erbjuds medarbetarna placering på 
korttiden eller på annan enhet där vakanser finns.  
•att skapa en korttidsenhet i bra boendemiljö med kompetent personal som 
arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningsätt för att övergången till 
ordinärt boende ska bli så trygg och säker som möjligt för den enskilde. För 
de personer med beslut om växelvård för att avlasta för närstående blir 
övergången till särskilt boende mindre när sådant behov väl uppstår. 
•att utveckla trygghemgångskonceptet för att kunna möta flertalet 
hemgångar och utskrivningar från sjukhuset i ordinärt boende på bästa sätt. 
•att stärka och utveckla kompetensen hos medarbetare i hemtjänsten kring 
rehabiliterande förhållningssätt. 
•genom att flytta korttidsenheten till Varagården får vi flera 
samordningsvinster. Nattetid behövs ingen separat nattpersonal eftersom 
Varagårdens nattbemanning är dimensionerad till det totala antalet 
boendeplatser som blir oförändrat. I stället förstärker vi nattpatrullen 
motsvarande den nattbemanning som är på Almliden. På Almliden har 
nattpersonalen arbetat ensam med stöd från nattpatrullen. Genom att utöka 
nattpatrullen med en person blir de fyra personer i tjänst varje natt i stället 
för tre vilket innebär att de då kan köra två i varje bil. Detta ger en ökad 
trygghet och löser problemet med ensamarbete som i nuläget är på både 
korttid och i nattpatrullen.  
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Genom att utöka bemanningen i nattpatrullen rustar vi oss också för de 
behov som följer i takt med totala antalet hemtjänsttimmar som ökat och 
förväntas öka ytterligare de kommande åren. 
 
•en annan samordningsvinst är måltidshanteringen. Det är Varagårdens 
tillagningskök som distribuerar mat till korttiden. När korttiden finns på 
Varagården behövs inte längre extern mattransport mellan Varagården och 
Almliden. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta. 
-att flytta korttidsverksamheten från Almliden till Varagården senast 210531. 
-att omvandla åtta särskilda boendeplatser allmän inriktning på Varagården 
till korttids- och växelvårdsplatser 
-att minska antalet korttids- och växelvårdsplatser från sexton till åtta 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar bordläggning av ärendet med koppling till 
Lokalförsörjningsprogrammet alternativ avslag på hela ärendet med 
motivering minskning av platser. 
 
Ajournering 
Ajournering 14.12 
Sammanträdet återupptas 14.22 
 
Yrkande 
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på bordläggning. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande och 
Ulrika Thulins yrkande om bordläggning. 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 
bifall Lisbeths Madsens (M) avslagsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition vård- och omsorgsförvaltningens förslag och 
Ulrika Thulins avslagsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt vård- och omsorgsförvaltningens beslut. 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras 
JA=förvaltningens förslag 
NEJ=Ulrika Thulin (S) avslagsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat: 
JA=Ordförande, Lisbeth Madsen (M), Caroline Johansson (SD) 
NEJ=Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund ((KD) 
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Utfall 3-3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
JA=4 röster 
 
NEJ=3 röster 
 
Ordförande finner vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta. 
-att flytta korttidsverksamheten från Almliden till Varagården senast 210531. 
-att omvandla åtta särskilda boendeplatser allmän inriktning på Varagården 
till korttids- och växelvårdsplatser 
-att minska antalet korttids- och växelvårdsplatser från sexton till åtta 
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-06 § 35 
 
Yrkande  
Ulrika Thulin (S) yrkar: 
-att genomföra en Risk- och Konsekvensanalys som omfattar följande och 
redovisas för nämnden innan halvårsskiftet 2021;  
 - avtal och samarbete med Region Skåne 
 - Personal 
 - Behovet av platser på 3 års sikt 
 - Behov av platser till hösten 2021 och eventuella kostnader kopplat till att   
återskapa platser. 
 - Lokalförsörjningsprogrammet 
-att en sammanhållen flytt av Korttidens och Växelvårdens samtliga 16 
platser, utan att ta bort 8 SäBo-platser, kan genomföras om kommunens 
totala hyreskostnad minskar i större omfattning än renoveringskostnaden för 
brandskydd. 
 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall 
Inga Bakken (S) yrkar bifall 
Kai Christiansen (S) yrkar bifall 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall 
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall 
 
Yrkande 
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande. 
Lise-Lott Johansson (SD) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande. 
Zofia Svensson (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande 
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Susanne Mårtensson (SD) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande 
Raymond Blixt (SD) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande 
 
Proposition  
Ordförande ställer proposition på Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande och 
Ulrika Thulins (S) yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller 
Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande. 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras. 
 
JA=Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande 
NEJ=Ulrika Thulins (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan 
6 JA-röster 6 NEJ-röster 
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
JA=6 röster 
NEJ=7 röster 
 
Rättelse av omröstningsresultat 
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
JA=7 röster 
NEJ=6 röster 
 
//Justerat av ordförande och Lisbeth Madsen, 210504 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar bifalla Lisbeth 
Madsens (M) avslagsyrkande. 
 
Deltar ej i beslut 
Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S) Håkan Olsson (S), Kai Christiansen (S), 
Maria Berglund (KD), Camilla Sjöberg (C) meddelar att de ej deltar i 
beslutet. 
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) och Maria Berglund (KD) reserverar sig. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
-att flytta korttidsverksamheten från Almliden till Varagården senast 210531. 
-att omvandla åtta särskilda boendeplatser allmän inriktning på Varagården 
till korttids- och växelvårdsplatser 
-att minska antalet korttids- och växelvårdsplatser från sexton till åtta 
   
Reservation 
./. Ulrika Thulin (S) och Maria Berglund (KD) reserverar sig skriftligt. 
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§ 51 Dnr 2021-00058  

Förslag Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB 

Sammanfattning 
Avtalet syftar till att reglera samarbetet mellan Bjuvs kommun, genom Vård- 
och omsorgsnämnden i Bjuvs kommun och Omsorg i Bjuv AB.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-30 
Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB 
 
Ärendet 
Syftet med bolagets, (utföraren), verksamhet är att tillhandahålla 
omsorgstjänster till Vård- och omsorgsnämnden, (beställaren), enligt detta 
avtal och fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med 
flera lagar och förordningar inom området. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB   
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar 
-att en genomgång av huvudavtal och bilagor görs på kommande nämnd.  
-att inte delta i beslutet att godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB 
 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall 
Inga Bakken (S) yrkar bifall 
 
Ajournering 
Ajournering 14.39 
Sammanträdet återupptas 14.46 
 
Yrkande 
Lisbeth Madsen yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande om att ha 
en genomgång av huvudavtal och bilagor på kommande nämnd. 
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Deltar ej i beslutet 
Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD), meddelar att de 
inte deltar i beslutet: 
- att godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta  
-att godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB  
-att genomgång av huvudavtal och bilagor görs på kommande nämnd. 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-06 § 36 
 
Yrkande 
Kai Christiansen yrkar återremiss för ytterligare beredning. 
 
Håkan Olsson yrkar bifall 
Ulrika Thulin yrkar bifall 
Zofia Svensson yrka bifall 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar återremittera ärendet för ytterligare 
beredning. Ärendet åter till Vård- och omsorgsnämnden den 29 april. 
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