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§ 49 Dnr 2020-00015  

Tyst minut 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden håller en tyst minut till minne av ledamot Irena 
Alm (S)  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar Irena Alm för hennes insatser 
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§ 50 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Maria Berglund (KD) justera 
dagens protokoll.  
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§ 51 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 
 

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

Information Lokalförsörjning LSS, projekt 3 

Sammanfattning 
Projektledare Dan Arvidsson och verksamhetschef Sara Nilsson 
informerade om LSS lokalförsörjning. 
Projekt 1 och 2 fortsätter som planerat 
Projekt 3 är påbörjat för planering. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag 
att utreda om befintligt fastighetsbestånd, extern förhyrning eller 
nybyggnation. 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 53 Dnr 2020-00005  

Information om miljöprojekt på Varagårdens särskilda 
boende. 

Sammanfattning 
Tina Jörgensen, projektledare NSR AB informerade om miljöprojektet på 
Varagårdens särskilda boende. 
Bakgrunden till projektet är att NSR räknat på olika abonnemangen från 
kunder om var avfallet kommer ifrån, vilket visade att ca 30 % kommer ifrån 
vården. 
Varagården är en av deltagarna i miljöprojektet. Det har bl a varit workshops 
för att göra personalen uppmärksam på hur avfallet ska hanteras samt att 
en handlingsplan är gjord som kommer att utvärderas i höst. 
Slutrapport kommer redovisas i slutet på året. 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 54 Dnr 2020-00014  

Tertialrapport 1 

Sammanfattning 
Totalt sett visar Vård- och omsorg ett underskott på - 3,14 mnkr efter första 
tertial mot den periodiserade budgeten. 
Sammantaget ligger en prognos för året på – 3,34 mnkr till stor del 
beroende av kostnader privata ärende LSS. 
Varav Kostenheten prognostiserar ett underskott på 0,39 mnkr   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-18 
Tertialrapport 1 2020  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta notera att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot 
budget under innevarande budgetår avseende Tertial 1. Vård-och 
omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att vidta åtgärder för att nå 
en budget i balans. Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna 
rapporten till kommunstyrelsen   
 
 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar att: 
Vård- och Omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och Omsorgsnämndens 
Arbetsutskott föreslå Vård- och Omsorgsnämnden besluta; 
att notera att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot 
budget under innevarande budgetår avseende Tertial 1. 
att uppdra åt Förvaltningschefen att till nästa nämndsammanträde redovisa 
förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. 
att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen.  
 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
beslutar enligt Ulrika Thulins förslag. 
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Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-05-25, § 29 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta: 
-att notera att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot 
budget under innevarande budgetår avseende Tertial 1. 
-att uppdra åt Förvaltningschefen att till nästa nämndsammanträde redovisa 
förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. 
-att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall till förslaget. 
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till förslaget  
Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
-att notera att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot 
budget under innevarande budgetår avseende Tertial 1. 
-att uppdra åt Förvaltningschefen att till nästa nämndsammanträde redovisa 
förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. 
-att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr 2020-00038  

Information om Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
Malin Sjöberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerade om Bjuvs 
kommuns läge och vad som görs i verksamheterna gällande pandemin. 
Vård- och omsorgsförvaltningen följer Folkhälsomyndigheten, Smittskydd 
Skånes och Vårdhygien Skånes rekommendationer. 
 
För att säkerställa att rätt utrustning används samt att det finns tillräckligt 
med utrustning finns ett centralt lager på Almliden hos sjuksköterskorna. 
 
Det planeras för att sätta upp plexiglasväggar på särskilda boende för att 
vårdtagarna ska kunna träffa sin anhöriga på ett säkert sätt. 
 
Ansvaret för all provtagning vid misstänkt smitta har övergått från mobila 
teamet från Region Skåne till kommunerna, vilket vård- och 
omsorgsförvaltningen planerar för hur det ska verkställas. 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 56 Dnr 2020-00064  

Information om Hygienmätning 

Sammanfattning 
Malin Sjöberg, Medicinsk ansvarig sjuksköterska och förvaltningschefen 
informerade om hygienmätningen, Punktprevalensmätning av följsamhet till 
basala hygienrutiner och klädesregler som genomfördes v. 10-11 inom 
vård- och omsorgsförvaltningen. 
Det är en nationell mätning från SKR, Sveriges kommuner och regioner, 
som sker två gånger om året. 
71 kommuner deltog och Bjuvs kommun ligger i genomsnitt på nedre 
halvan. 
 
MAS kommer att tillsätta en hygiengrupp bestående av hygienombud och 
chefer för att arbeta med förbättringar och påminna samt informera 
personalen om vikten av att basala hygienrutiner efterföljs. 
En ny undersökning kommer att genomföras inom kort.  
 

 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns 4 personer i kö till demensboende. 
-6 platser är belagda på Almlidens korttidsboende. Växelvård är för tillfället 
stoppad. 
-Ivo, Inspektionen för vård och omsorg,  har gjort tillsyner i Hemtjänsten 
angående om hur man arbetar med pandemin. Ärendet är avslutat då IVO 
var nöjda med svaren. 
-Rekrytering av enhetschef inom äldreomsorgen pågår. 
-Christine Johansson, 1:e biståndshandläggare blir biträdande enhetschef 
är myndigheten från 1 juni -31 december, då en utvärdering kommer att 
göras. 
-Höjning av hyrorna inom äldre- och LSS omsorgens särskilda boende höjs 
med 1,8 % från och med 1 juni.  
-Förebyggande verksamhet jobbar mycket via sociala medier för att nå ut till 
sin besökare. 
-En film om bemötande har gjorts av personal inom förvaltningen som ska 
användas för introduktion av sommarvikarier.  
 

 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerade att bolagsverket godkänt Omsorg i Bjuv AB. 
Arbete med tillstånden går framåt. 
 
MBL förhandling § 19 har genomförts med HR och fackliga representanter. 
Informationsmaterial håller på att utformas som ska skickas ut till 
verksamheterna att användas vid medarbetarsamtal samt på APT.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 59 Dnr 2020-00061  

Information Organisationsförändring kosten 

Sammanfattning 
Klas Nilsson, utredare på Kommunstyrelsens förvaltning informerade om 
organisationsförändring av kosten. 
Den 29 november 2019 beslutade Kommunfullmäktige att delar av vård- 
och omsorgsförvaltningen ska bolagiseras, i vilken kostenheten tillhör.  
Till följd av beslutet ses förvaltningens organisation och en utredning av 
kostens tillhörighet kommer att göras och skickas ut på remiss. 
 

Beslutsunderlag 
Utredning Omorganisation kostenheten, 2020-03-27 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 60 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 20-05-04 
Rapportering avseende läget den 30 april 2020 är verkställt 
-1 verkställt beslut enligt SoL OF 4 kap §1, Kontaktperson 
 
-1 verkställt samt 1 ej verkställt beslut enligt LSS OF  9 § 4, Kontaktperson 
-1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 6 Korttidsvistelse   
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
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§ 61 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-
2020-04-30. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2020-05-25 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
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§ 62 Dnr 2020-00026  

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

Sammanfattning 
Som ersättare till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott från (S) 
föreslås Kai Christiansen 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Kai Christiansen (S) som 
ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
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§ 63 Dnr 2020-00059  

Dom nr 4, sekretess 
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§ 64 Dnr 2020-00062  

Dom nr 5, sekretess 
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§ 65 Dnr 2020-00063  

Dom nr 6, sekretess 
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§ 66 Dnr 2020-00046  

Anmälan 

Sammanfattning 
-Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december, PRO Ekeby 
-Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december, SPF Fyrklövern 
-Värna synskadades rätt till stöd även under kristid, Synskadades 
Riksförbund Skåne 
-Satsa på syn- och hörselinstruktör - en lönsam investering för kommunen, 
Synskadades Riksförbund,  
 

 

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