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§ 128 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Inga Bakken justera dagens 
protokoll. 
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§ 129 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 
 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns en person i kö till särskilt boende och en person till 
demensboende samt 17 lediga lägenheter. 
-Nio platser har i snitt varit belagda på Almlidens korttidsboende 
-Rekrytering pågår av projektledare till Heltid som norm. 
-Rekrytering av sjuksköterska till LSS är klar, börjar sin tjänst i januari. Ny 
rekrytering påbörjas till sjuksköterska inom socialpsykiatrin 
-Renovering av Kyrkskolan är försenad. Förhyrning av lokalerna på 
Almliden är förlängd första kvartalet 2021. 
-Socialpsykiatrin/Träffpunkt 24:an flyttar från Solgatan 7 till Norra Storgatan 
6 den 7 december. 
-Arbete pågår med Trafikpolicy för Bjuvs kommun. 
      
 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Lägesrapport är utskickad till Vård- och omsorgsnämnden samt 
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 
-Förvaltningschefen informerade om arbetet i förvaltningen. 
 
 
 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Förvaltningschefen informerade om pågående arbete.     
-Inrangeringsprotokollet är justerat och kommer att anmälas till nämnden i 
januari. 
      
 

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

Ekonomisk rapport oktober 2020 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för oktober visar ett negativ utfall mot budget på 1,6 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 1,9 mnkr, 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 1,1 mnkr. 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 2,5 mnkr men dämpas av lägre personalkostnader på 1,3 
mnkr samt lägre driftkostnader. 
Den förväntade prognosen för året tyder på ett nollresultat med tanke på 
återsökta medel från Socialstyrelsen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-30 
Ekonomisk rapport oktober 2020  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta noterar att resultatet visar på ett underskott mot budget per oktober 
månad. Nämnden följer utvecklingen, men finner i nuläget ingen anledning 
att genomföra åtgärder.  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta noterar att resultatet visar på ett underskott mot 
budget per oktober månad. Nämnden följer utvecklingen, men finner i 
nuläget ingen anledning att genomföra åtgärder.  
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Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-07 § 77 
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar  
-att nämnden på nästa sammanträde ska få en särredovisning av 
specificerade statsbidrag och totalsumman av statsbidrag för 2020 kopplade 
till pandemin,  
-att nämnden på nästa sammanträde får en redovisning av förslag på 
besparingsåtgärder ifrån förvaltningschefen som motsvarar totalsumman av 
statsbidrag för 2020 för att förebygga ett troligt negativt resultat för 2021. 
 
Håkan Olsson (S), Kai Christiansen (S), Inga Bakken (S), Camilla Sjöberg 
(C), Maria Berglund (KD) bifaller yrkandet. 
 
Avslagsyrkande 
Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. 
 
Lise-Lott Johansson (SD), Zofia Svensson (M), Göran Palmqvist (M) yrkar 
bifall till avslagsyrkandet. 
 
Ajournering  
Ajournering 9.41 
Sammanträdet återupptas 9.43 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och 
Jörgen Johnssons (M) avslagsyrkande och finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag. 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras. 
JA=Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande 
NEJ=Jörgen Johnssons (M) avslagsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan: 
JA=-6 röster 
Nej=6 röster 
 
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i  
JA=6 röster 
Nej=7 röster 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar på ett 
underskott mot budget per oktober månad. Nämnden följer utvecklingen, 
men finner i nuläget ingen anledning att genomföra åtgärder.   
 
Reservation 
./. Ulrika Thulin (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
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§ 134 Dnr 2020-00071  

Förslag Nämndbudget 2021 

Sammanfattning 
I enlighet med angiven tidplan har förslag till budget för år 2021samt plan för 
2022-2023 utifrån föreslagen budgetram om 230 483 tkr tagits fram för 
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
Preliminär nämndbudget 2021 
 
Ärendet 
Verksamheterna står inför stora utmaningar i form av ökade behov och 
volymer i kombination med behovet att rekrytera och behålla kompetens för 
att kunna upprätthålla en effektiv verksamhet med god kvalitet. 
Konsekvenser och förutsättningar för budget 2021: 
För förvaltningen i sin helhet gäller att budgeten är lagd med stor 
återhållsamhet och kostnader för externa kurser, konferenser och 
utbildningar, ersättning för frånvaro, förbrukningsmaterial och övriga 
kringkostnader. 
 
Verksamhetsområdet för vård och omsorg gemensamt; 
• då delar av förvaltningen bolagiseras under 2021 flyttas budgeten för 
assistansärenden över hit. Budgeten är lågt satt sedan tidigare men har 
räknats upp med 1 % vilket ger 2,55 mnkr, ett beräknat utfall är 7,7 mnkr 
• färdtjänst och bostadsanpassning oförändrat jämfört 2020 
• ramen för Hemtjänst enligt LOV är utökad med 200 tkr 
• utökade intäkter för momseffekt 8 mnkr 
• riktat statsbidrag på 5,5 mnkr  
 
Verksamhetsområdet för Äldreomsorgen; 
• omslutningen visar en ökning då korttidsverksamheten är flyttad från HSL 
till äldreomsorgen 
• för att ge bättre förutsättningar och minska antal medarbetare per chef har 
verksamhetsområdet utökats med en chef 
• ett nytt verksamhetsområde har skapats, demensvård, en avdelning har 
gjorts om till demensboende 
• volymökning inom hemtjänsten motsvarar en ökning med 1,5 mnkr 
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Verksamhetsområdet för Hälso- och sjukvård, HSL; 
• då volymen inom hemtjänsten ökar så ökar även behovet av hemsjukvård 
vilket ger ett ökat rambehov med drygt 1,1 mnkr 
• budget för hjälpmedel är oförändrat 2021 
 
Verksamhetsområdet LSS/Socialpsykiatrin; 
• inom socialpsykiatrin har kostnaden för externt hyrda lägenheter och 
kostnader för jourersättningar lagts in i budgeten 
• inom särskilt boende ökar personalkostnaden för att täcka dubbel 
bemanning då delar av verksamheten flyttar ut från Västergatan till det nya 
boendet i Billesholm.  
• inom särskilt boende har ramen utökats med 2,8 mnkr för att täcka 
behovet av vaken natt utifrån enskildas behov 
• de nya hyrorna är inte inlagda i budget 2021 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna Nämndbudget 2021 för vård- och omsorgsverksamheter 
och kostenheten samt sända den vidare till Kommunstyrelsen 
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin yrkar att 1,5 miljon kronor prioriteras och riktas till att minska 
antalet vikarier och öka antalet tillsvidareanställningar. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) tilläggsyrkande till förvaltningens förslag och finner att vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA=förvaltningens förslag 
NEJ=förvaltningens förslag med Ulrika Thulins tilläggsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
JA=Anne Li Ullerholm (SD), Lisbeth Madsen (M), Caroline Johansson (SD) 
NEJ=Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD) 
 
Utfall 3-3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
JA=4 röster 
NEJ=3 röster. 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 
enligt förvaltningen förslag. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Nämndbudget 2021 för vård- och 
omsorgsverksamheter och kostenheten samt sända den vidare till 
Kommunstyrelsen 
   
Reservation 
./. Ulrika Thulin (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden  
Vård -och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-07, § 78 
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin yrkar att 1,5 miljon kronor prioriteras och riktas till att minska 
antalet vikarier och öka antalet tillsvidareanställningar. 
 
Håkan Olsson (S), Inga Bakken (S), Kai Christiansen (S) Maria Berglund 
(KD), Camilla Sjögren (C) yrkar bifall. 
 
Avslagsyrkande 
Ordförande yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. 
 
Göran Palmqvist (M), Jörgen Johnsson (M), Zofia Svensson (M), Lise-Lott 
Johansson (SD) yrkar bifall till avslagsyrkandet. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och eget 
avslagsyrkandet och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottet förslag. 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras. 
JA=Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande 
NEJ= Ordförandes avslagsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan: 
JA=-6 röster 
Nej=6 röster 
 
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i  
JA=6 röster 
Nej=7 röster 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna Nämndbudget 2021 för 
vård- och omsorgsverksamheter och kostenheten samt sända den vidare till 
Kommunstyrelsen 
 
Reservation  
./. Ulrika Thulin (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 
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§ 135 Dnr 2020-00121  

Svar remiss-Måltidspolicy för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 
Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång.  
Förutom genomlysning av kostverksamhetens organisation, samverkan 
med köpande verksamheter och möjligheter till förbättringar, har 
utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad måltidspolicy för Bjuvs 
kommun.  
Policyn beskriver kommunens ambitionsnivå och ska fungera som ett 
styrande dokument och stöd i det dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och 
följa upp måltidsverksamheten.  
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun.  
Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och 
samtliga medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare 
vid konkurrensutsättning och entreprenaddrift.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-18  
KS § 145, daterad 20-11-11 
Måltidspolicy för Bjuvs kommun 
Nuvarande Kostpolicy 2012 
 
Ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen ingick i styrgruppen där utredningen av 
uppdatering av måltidspolicyn genomfördes. Förvaltningen anser att policyn 
är väl genomarbetad och ett stöd åt verksamheterna för att arbeta vidare 
med frågan om en god måltidsmiljö. Vidare anser förvaltningen att det är 
viktigt att mat och måltider grundas på kloka val för både hälsa och miljö, 
och är en del av kommunens miljöpolicy och Vision 2030-Vara med och 
forma ett helt samhälle. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltning föreslår Vård -och omsorgsnämnden besluta 
godkänna Måltididspolicy för Bjuvs kommun. 
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Yrkar  
Maria Berglund (KD) yrkar att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel 
uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024. 
 
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall. 
Inga Bakken (S) yrkar bifall 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Maria 
Berglunds (KD) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA=förvaltningens förslag 
NEJ=Maria Berglunds (KD) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
JA=Anne Li Ullerholm (SD), Lisbeth Madsen (M), Caroline Johansson (SD) 
NEJ=Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD) 
 
Utfall 3-3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i  
JA=4 röster 
NEJ=3 röster 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård -och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Måltidspolicyn för Bjuvs kommun.  
 
Reservation 
Maria Berglund (KD), Ulrika Thulin (S) och Inga Bakken (S) reserverar sig 
till förmån för eget yrkande 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-07, § 79 
 
Tilläggsyrkarande  
Maria Berglund (KD) yrkar att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel 
uppgår till två tredjedelar (67%) år 2024. 
 
Ulrika Thulin (S), Håkan Olsson (S), Kai Christiansen (S), Inga Bakken (S) 
Camilla Sjögren (C) yrkar bifall till tilläggsyrkandet 
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Tilläggsyrkande 
Håkan Olsson (S) yrkar 
-att avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, 
hur stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet. 
 
Maria Berglund (KD), Ulrika Thulin (S), Camilla Sjögren (C), Inga Bakken 
(S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 
 
Ajournering 
Ajournering 10.34 
Sammanträdet återupptas 10.38. 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottet förslag med Maria Berglunds (KD) och Håkan Olssons (S) 
tilläggsyrkande. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård -och omsorgsnämnden besluta att godkänna Måltididspolicy för Bjuvs 
kommun med tilläggsyrkanden: 
-att inköpsandel av lokalproducerade livsmedel uppgår till två tredjedelar 
(67%) år 2024. 
-att avseende andel växtbaserad kost förtydliga hur stor andelen är idag, 
hur stor andel det ska vara, samt tydlighet i skillnaden mellan Vård- och 
Omsorgsverksamhet och Barn- och Utbildningsverksamhet 
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§ 136 Dnr 2020-00074  

Svar remiss-Ny organisationstillhörighet för 
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala 
Handikapprådet 

Sammanfattning 
Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserats en översyn av vård- och 
omsorgsförvaltningens organisation. 2020-08-20 beslutade Vård- och 
omsorgsnämnden att tillhörigheten för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
och Kommunala Handikapprådet (KHR) skulle utredas och överlämnade 
ärendet till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-18 
Ksau § 205, daterad 20-11-8 
Tjänsteskrivelse, daterad 20-11-08 
Reglemente Kommunala Pensionärsrådet 
Reglemente Kommunala Handikapprådet 
Tjänsteskrivelse VON, daterad 20-06-24 
VON au § 43, daterad 20-08-10 
VON ½ 80, daterad 20-08-20 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens hela 
verksamhetsområde där flertalet insatser är generella och riktar sig till alla 
eller till grupper av medborgare. Vård- och omsorgsnämnden är en 
facknämnd med särskilt ansvar för insatser, bland annat enligt 
socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Nämndens ansvar gäller i huvudsak individuella stödinsatser som 
har beviljats efter individuella bedömningar av enskilda personers behov. 
Vård- och omsorgsnämnden anser att en flytt av Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet gör att synsättet på äldre- 
och funktionshindrades frågor skulle säkerställas på ett mer effektivt sätt 
eftersom flertalet frågor som behandlas på råden är kommunövergripande 
och berör flera förvaltningar i kommunen. 
 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) bifaller förslaget om att flytta KPR till 
Kommunstyrelsen under förutsättning att tjänstemän från Vård- och omsorg 
ingår i KPR enligt reglementet för KPR. 
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KPR avråder från att slås ihop med Handikapprådet och delar därmed 
Kommunstyrelsen förslag att inte göra sammanslagning med KHR. 
Beträffande namnbytet på Handikapprådet har KPR inga synpunkter. 
 
Kommunala Handikapprådet, (KHR) har inte lämnat några synpunkter. 
 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-07, § 80 
 
Tilläggsyrkande  
Ulrika Thulin (S) yrkar att benämning av Kommunala Handikapprådet blir 
Kommunala Tillgänglighetsrådet.  
 
Kai Christiansen (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Ordförande finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
-att Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet flyttas till 
kommunstyrelsen  
-att benämningen av Kommunala Handikapprådet ändras till Kommunala 
Tillänglighetsrådet. 
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§ 137 Dnr 2020-00107  

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2021 

Sammanfattning 
Inför 2021 ska nya sammanträdestider för vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott och nämnd beslutas.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12 
Förslag Sammanträdestider 2021  
 
Ärendet 
Förslag till mötestider för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott och 
nämnd 2021 är framtaget med hänsyn till ekonomiårets beslutsprocesser. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna tidplan för sammanträde 2021.  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna tidplan för sammanträde 2021.  
 
Beslutsunderlag Vård - och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-12-07, § 80 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna tidplan för sammanträde 
2021.  
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§ 138 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 
Förvaltningsrätten i Malmö  
Datum: 2020-12-03 
Ärende: Överklagan Kontaktperson 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Datum: 2020-12-09 
Ärende: Överklagan Biträde av kontaktperson enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna redovisningen   
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§ 139 Dnr 2020-00022  

Delegeringsbeslut november  

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-
2020-11-30. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2020-12-07 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
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§ 140 Dnr 2020-00046  

Anmälningar 

Sammanfattning 
-Protokoll styrelsemöte Omsorg i Bjuv AB 201006 
-Protokoll styrelsemöte Omsorg i Bjuv AB 201117 
-Beslutsdokument övergång Omsorg i Bjuv AB 201105 
-Protokollsutdrag § 31 Rapport om kommunala ärenden 
-Rapport Kommunala ärenden 
      
 

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