
 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (31) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 20 augusti 2020 kl 09:00-12:00,  
ajournering 10.54 -11.01 

Beslutande 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Anne Li Ullerholm (SD), Ordförande 
Caroline Johansson (SD) 
Christel Hedlund (SD), lämnar mötet 
11,25 
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 
 
Susanne Mårtensson (SD) ersätter Lise-
Lott Johansson (SD) 
Håkan Olsson (S) ersätter Bert Roos (S) 
Göran Palmkvist (M) ersätter Christel 
Hedlund fr o m 11.25 

Zofia Svensson (M) 
Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande 
Maria Berglund (KD) 
Camilla Sjöberg (C) 
 
 
Christer Stedt (S) ersätter Inga Bakken 
(S) 
Leif Johansson (V) ersätter Vakant (S) 

Ersättare Jörgen Johnsson (M) 
 

 

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef 
Karin Larsson, ekonom 
Elisabeth Malmgren, HR-konsult 
Dan Arvidsson, projektledare § 70 

Sara Nilsson, verksamhetschef § 70 
Malin Sjöberg, MAS § 71 § 72 
Maja Bikov, projektledare § 73 

Justerare Camilla Sjöberg 

Justeringens plats och tid Almliden, 2020-08-25 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 68-86 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Anne Li Ullerholm 

 

 

 
 
Justerare  

Camilla Sjöberg 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-20 

Anslaget är uppsatt  2020-08-26-2020-09-17  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Eva-Marie Hasslöf 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (31) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
§ 68 Dnr 2020-00001 

Val av justerare samt datum och tid för justering........................................... 3 
§ 69 Dnr 2020-00002 

Fastställande av dagordning ............................................................................ 4 
§ 70 Dnr 2020-00018 

Information Lokalförsörjning LSS ................................................................... 5 
§ 71 Dnr 2020-00003 

Förvaltningschefen informerar ........................................................................ 6 
§ 72 Dnr 2020-00038 

Information Covid-19/Coronaviruset ............................................................... 7 
§ 73 Dnr 2020-00017 

Information Omsorg i Bjuv ............................................................................... 8 
§ 74 Dnr 2020-00014 

Ekonomisk månadsrapport maj 2020 .............................................................. 9 
§ 75 Dnr 2020-00084 

Omfördelning av investeringsbudget 2020 ................................................... 12 
§ 76 Dnr 2020-00085 

Omfördelning av investeringsbudget 2021 ................................................... 14 
§ 77 Dnr 2020-00078 

Åtgärdsförslag med anledning av ekonomiskt underskott 2020 ................. 16 
§ 78 Dnr 2020-00071 

Preliminär nämndbudget 2021 ....................................................................... 19 
§ 79 Dnr 2020-00061 

Svar - Remiss av förslag på flytt av kostenheten ......................................... 22 
§ 80 Dnr 2020-00074 

Ny organisationstillhörighet för Kommunala Pensionärsrådet 
och Kommunala Handikapprådet .................................................................. 23 

§ 81 Dnr 2020-00080 
Samråd - Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21 ................................. 24 

§ 82 Dnr 2020-00081 
Planprogram för del av Selleberga 17:1 ........................................................ 25 

§ 83 Dnr 2020-00087 
Initiativärende - Framförande av kommunens fordon .................................. 27 

§ 84 Dnr 2020-00022 
Delegeringsbeslut 2020 .................................................................................. 29 

§ 85 Dnr 2020-00069 
Dom nr 7, sekretess ........................................................................................ 30 

§ 86 Dnr 2020-00076 
Dom nr 8, sekretess ........................................................................................ 31 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (31) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 68 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Camilla Sjöberg (C) justera 
dagens protokoll den 25 augusti.  
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§ 69 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Maria Berglund (KD) väcker ett initiativärende vilket ordförande föreslår 
placeras enligt nedan: 
 
Ärende 16 Initiativärende - Framförande av kommunens fordon 
 

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

Information Lokalförsörjning LSS 

Sammanfattning 
Sara Nilsson, verksamhetschef och Dan Arvidsson, projektledare 
informerade om hur arbetet med de olika projekten. LSS projekt 1 och 2 och 
renoveringen av Kyrkskolan fortgår som planerat. 
 
Förslaget som finns för LSS 3 är en tomt på Brogårda.  
Både inne- och utemiljö är utformat enligt de regelverk som finns. 
Tre intressenter har kontaktats, Embrahus, Flextrator samt Bjuvsbostäder 
AB, där diskussioner pågår. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tacka för informationen  
 
 
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6 (31) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 71 Dnr 2020-00003  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns tre personer i kö till demensboende samt tio lediga 
lägenheter. 
-Sex platser är belagda på Almlidens korttidsboende.  
-Upphandlingen av webbutbildningar är överklagad, avvaktar fortsatt 
besked. 
-En Lex Maria-utredning, ( som föredrogs av Malin Sjöberg) och en Lex 
Sarah-utredning är gjorda i sommar, vilka är anmälda till Inspektionen för 
vård och omsorg.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för 
informationen.  
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7 (31) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 72 Dnr 2020-00038  

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen och MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malin 
Sjöberg informerade om pandemiläget inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
Sommaren inom vård- och omsorgsverksamheter har varit lugn. 
Dialoger förs varje vecka digitalt med enhetschefer inom vård och omsorgs 
verksamheter, regionen, och berörda myndigheter.  
Vård- och omsorgsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer. 
 
Regeringen har beslutat förlänga besöksförbud på särskilda boende till 31 
september.  
 
Mötesplatserna är stängda fram till nya beslut kommer från regeringen. 
Dagverksamhet för vårdtagare med demens kommer eventuellt att öppna 
upp i liten skala på Ekbacken för att underlätta för anhöriga. 
 
Kostnader i samband med pandemin för Bjuvs kommuns del är 
sammanställda, vilka uppgår till 1,6 mnkr.  
Största delen av bidraget går till Vård- och omsorgsförvaltningen. 
 

 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen och projektledare Maja Bikov informerade om arbetet 
Omsorg i Bjuv AB. 
 
-Övergångsblanketter är utskickad till berörd personal, där det stora flertalet 
kommit in. I nuläget ser det positivt ut och flertalet har tackat ja. 
-Fackliga förhandlingar inför övergången till Sobona kommer ske i oktober. 
-Nya risk-och konsekvensanalyser kommer att göras i höst tillsamman med 
personalen. 
-Ansökningarna om tillstånden börjar bli klara och ska skickas in till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I nuläget är 14 stycken klara. 
-Preliminär övergång kommer att ske i omgångar, en mindre 1 mars 2021 
och resterande 1 april 2021. 
-Information uppdateras kontinuerligt på hemsidan. 
 

 

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

Ekonomisk månadsrapport maj 2020  

Sammanfattning 
Månadsrapporten för maj visar ett negativ utfall mot budget på 4,658 mnkr. 
Effektiviseringsposter för perioden motsvarande 2,325 mnkr och är del av 
underskottet. Upplupen semesterlön är inte periodiserat vilket påverkar 
resultatet negativt samt en pågående men ej avslutad lönerevision. 
Förvaltningsövergripande intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 
1,081 mnkr. Anledningen till högre intäkter är inkommen 
sjuklöneersättningen från staten gällande april. Inom LSS finns ökade 
intäkter för momsåtersökning och ökade intäkter från Försäkringskassan 
samt ett statsbidrag som ej är periodiserat.  
Förvaltningsövergripande kostnader visar ett underskott mot budget på 5,74 
mnkr där 2,325 mnkr avser post för effektivisering. LSS/Socialpsykiatrins 
kostnad för privata vårdgivare visar negativ avvikelse mot budget med 2,1 
mnkr. Inom myndigheteten finns ökad kostnad mot budget på 446 tkr och 
inom Äldreomsorgen finns en negativ avvikelse på 201 tkr. Under perioden 
finns ökade kostnader på grund av Covid-19 på totalt 254 tkr.   
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15 
Ekonomisk rapport november 2019  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott besluta föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta notera att 
resultatet visar ett underskott mot budget per maj månad 2020. Nämnden 
följer utvecklingen och uppdrar åt förvaltningschefen att vidta åtgärder för att 
nå en budget i balans  
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar att: 
Vård- och Omsorgsnämndens Arbetsutskott föreslår Vård- och 
Omsorgsnämnden besluta; 
-att notera att resultatet visar ett underskott mot budget per maj månad 
2020. 
-att uppdra åt Förvaltningschefen att till nästa nämndsammanträde redovisa 
förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och 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 notera att resultatet visar ett underskott mot 
budget per maj månad 2020. Nämnden följer utvecklingen och uppdrar åt 
förvaltningschefen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans   
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) och Håkan Olsson (S) reserverar sig.  
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-10 § 37 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar att Vård- och Omsorgsnämnden beslutar; 
-att notera att resultatet visar ett underskott mot budget per maj månad 
2020. 
-att uppdra åt Förvaltningschefen att till nästa nämndsammanträde redovisa 
förslag på åtgärder för att nå en budget i balans 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall till förslaget 
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall til förslaget. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på vård- och omsorgsförvaltningens 
arbetsutskotts förslag och Ulrika Thulins (S) yrkande och finner att vård - 
och omsorgsnämnden beslutar enligt vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskotts förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
Ja=Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
Nej=Ulrika Thulin (S) förslag 
 
Omröstningsförslag 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan. 
6 JA-röster 
6 NEJ-röster 
 
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i: 
JA-7 
NEJ-6 
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Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar ett 
underskott mot budget per maj månad 2020. Nämnden följer utvecklingen 
och uppdrar åt förvaltningschefen att vidta åtgärder för att nå en budget i 
balans   
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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§ 75 Dnr 2020-00084  

Omfördelning av investeringsbudget 2020 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018 att lokalerna på Västergatan, 
där det idag bedrivs flera olika LSS-verksamheter, skulle sägas upp med 
anledning av att lokalerna inte är ändamålsenliga. 
För den del som betecknas LSS projekt 3, (korttidstillsyn, korttidsvistelse 
och daglig verksamhet) finns inga avsatta medel för att täcka kostnader för 
projektering, utredning och senare inventarier. 
Avsatta medel saknas också för inventarier av Kyrkskolan som kommer att 
stå inflyttningsklar i slutet av 2020. 
 
Förvaltningen har gått igenom de investeringsprojekt som är beslutade och 
föreslår omfördelning av medel. 
 
För projekt 644, (LSS projekt 1 och 2), finns för 2020 avsatt 350 tkr, vilka 
förvaltningen föreslår omfördelas med 50 tkr för att täcka kostnader för 
projektering och utredning av LSS projekt 3 och 300 tkr omfördelas till 
projekt 605, årliga inventarier för att också täcka kostnader av inventarier på 
Kyrkskolan.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta: 
-att godkänna omfördelning av 350 tkr från projekt 644 till LSS projekt 3 
med 50 tkr och 300 tkr till projekt 605 
-att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen   
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 84 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
-att godkänna omfördelning av 350 tkr från projekt 644 till LSS projekt 3 
med 50 tkr och 300 tkr till projekt 605 
-att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen   
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§ 76 Dnr 2020-00085  

Omfördelning av investeringsbudget 2021 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018 att lokalerna på Västergatan, 
där det idag bedrivs flera olika LSS-verksamheter, skulle sägas upp med 
anledning av att lokalerna inte är ändamålsenliga. 
Förvaltningen har gått igenom de investeringsprojekt som är beslutade och 
föreslår omfördelning av medel. 
För projekt 641, (inventarier Trygghetsboende), finns för 2021 avsatt 300 
tkr. Då Trygghetsboendet inte kommer att driftas av Vård -och 
omsorgsnämnden föreslår förvaltningen att dessa medel omfördelas till LSS 
projekt 644 för 2021. Detta innebär att beloppet på projektet för 2021 höjs till 
650 tkr.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 200811  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta: 
-att godkänna omfördelning av 300 tkr från projekt 641 till projekt 644 för 
2021 
-att budgetberedningen höjer anslaget för projekt 644 för 2021 till 650 tkr 
 
Deltar ej i beslut 
Ulrika Thulin (S) och Håkan Olsson (S) deltar ej i beslutet.  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta: 
-att förvaltningen kompletterar med underlag för tidigare beslut gällande 
Trygghetsboende 
-att godkänna omfördelning av 300 tkr från projekt 641 till projekt 644 för 
2021 
-att budgetberedningen höjer anslaget för projekt 644 för 2021 till 650 tkr 
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Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-10 § 39 
 
Deltar ej i beslut 
Ulrika Thulin (S), Håkan Olsson (S), Christer Stedt (S) och Maria Berglund 
(KD) deltar ej i beslutet. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
-att förvaltningen kompletterar med underlag för tidigare beslut gällande 
Trygghetsboende 
-att godkänna omfördelning av 300 tkr från projekt 641 till projekt 644 för 
2021 
-att budgetberedningen höjer anslaget för projekt 644 för 2021 till 650 tkr.   
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§ 77 Dnr 2020-00078  

Åtgärdsförslag med anledning av ekonomiskt 
underskott 2020 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av Vård- och 
omsorgsnämnden att redovisa åtgärder med anledning av det ekonomiska 
underskottet för 2020 som vid tertialrapporten prognostiseras till -3,34 mnkr   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-03 
Bilaga, 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott besluta föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma till nämnden med en 
handlingsplan för att genomföra föreslagna åtgärder 
 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar 
-avslag på åtgärdsförslag avseende stängning av korttidsenheten 
 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och 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 ge förvaltningen i uppdrag att utreda och 
återkomma till nämnden med en handlingsplan för att genomföra föreslagna 
åtgärder 
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) och Håkan Olsson (S) reserverar sig.  
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17 (31) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 40 
 
Information 
Ordförande informerade nämnden om att den handling som inte kunde 
läsas vid arbetsutskottets sammanträde fanns med som underlag men att 
tekniken inte fungerade. Rutinen vid distribution av kallelser har ändrats för 
att säkerställa att alla dokument blir tillgängliga för berörda förtroendevalda. 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar 
-avslag på åtgärdsförslag avseende stängning av korttidsenheten 
 
Yrkande 
Maria (KD) yrkar bifall till förslaget 
 
 
Yrkande 
Ordförande yrkar att nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
och återkommer till nämnden med en handlingsplan. 
 
Ajournering 
Ajournering 10.54.  
Håkan Olsson (S) vill att oppositionen ska ha tillgång till lokal för att kunna 
diskutera ärenden när sammanträdet är ajournerat. 
Under dagtid, 8.00 -16.00, finns tyvärr inga lokaler att tillgå på 
Varagårdsskolan på grund av skolans verksamhet. 
 
Sammanträdet återupptas 11.01. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Ulrika Thulins (S) 
yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag 
 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag och finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras 
JA=Ordförandes förslag 
NEJ=vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan. 
8 JA-röster 
4 avstår 
 
Ordförande finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt eget 
förslag. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda och återkomma till nämnden med en handlingsplan. 
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
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§ 78 Dnr 2020-00071  

Preliminär nämndbudget 2021 

Sammanfattning 
Enligt angiven tidsplan har förslag till preliminär nämndbudget för år 2021 
tagits fram för Vård och omsorgsnämndens ansvarsområde.  
 
 
Förutsättningarna för att klara den föreslagna ramen för 2021 motsvarande 
233 568 tkr är följande: 
Uppräkning för ökade lönekostnader motsvarande 2,2% 
Externa kostnader uppräknade med 1% 
För ärenden inom personlig assistans är budgeten för 2020 underbugeterat 
med ca -3.5 mkr. Detta kvarstår för 2021 och är en risk utifrån att antal 
ärenden kan öka såväl som minska.  
För 2020 har förvaltningen krav på rationalisering motsvarande 4,5 mnkr 
(varav kostverksamheten 3 mnkr) Om inte åtgärder kan genomföras i år 
kvarstår underskottet 2021.  
De ökade behoven av sjukvårdsinsatser påverkar i väldigt hög grad 
sjuksköterskornas arbete som är centrala för att upprätthålla 
patientsäkerheten. En ökning av bemanningen ger också möjlighet till att 
hålla fler specialistkompetenser, (t.ex demens, diabetes, habilitering)  och 
på så vis bättre kunna arbeta med och utveckla vården. 
För att ge goda förutsättningar för ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap 
behöver antalet medarbetare/ chef minska. För att ge ett bra stöd åt 
verksamheten behöver också samordnarnas roll utvecklas.  
Heltid som norm innebär en omställning i arbetssätt vilket kan medföra 
ökade kostnader initialt.  
Den föreslagna måltidspolicy kommer att kräva en satsning på arbetet med 
måltider och måltidsmiljön i våra verksamheter vilket på sikt leder till en 
kvalitetshöjning.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-03 
Preliminär Nämndbudget 2021, daterad 2020-08-03  
 
Vård- och omsorgsförvaltnings förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltning föreslår Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta att godkänna 
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Preliminär nämndbudget 2021 för vård och omsorgsnämndens 
ansvarsområde 
 
Deltar ej i beslut 
Ulrika Thulin (S) och Håkan Olsson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Tilläggsyrkande 
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen beslutar att detta dokument, som ska 
läsas som ett förslag från förvaltningen och ett underlag för diskussion, som 
ska lämnas över till den fortsatta budgetprocessen inför beslut av budget. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta: 
-att godkänna Preliminär nämndbudget 2021 för vård och 
omsorgsnämndens ansvarsområde 
- att kommunstyrelsen beslutar att detta dokument, som ska läsas som ett 
förslag från förvaltningen och ett underlag för diskussion, som ska lämnas 
över till den fortsatta budgetprocessen inför beslut av budget. 
 
Beslutsunderlag för Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 41 
 
Redaktionell ändring 
Ordförande yrkar redaktionell ändring av tilläggsyrkande: 
"att kommunstyrelsen beslutar att detta dokument, som ska läsas som ett 
förslag från förvaltningen och ett underlag för diskussion, som ska lämnas 
över till den fortsatta budgetprocessen inför beslut av budget" ändras till 
  
"att detta dokument ska läsas som ett förslag från förvaltningen och ett 
underlag för diskussion som ska lämnas över till den fortsatta 
budgetprocessen inför beslut av budget" 
 
 
Tilläggsyrkande 
Ordförande yrkar att lägga till nytt investeringsprojekt ”LSS 3” med 34 mnkr 
2021, lokalerna kan drivas internt i egen regi alternativt förhyras av extern 
aktör vilket budgetberedningen får ta ställning till i kommande budgetförslag 
för 2021, plan 2022-2023. 
 
Deltar inte i beslutet 
Ulrika Thulin (S), Christer Stedt (S) Håkan Olsson (S) och Maria Berglund 
(KD) deltar inte i beslutet. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
-att godkänna Preliminär nämndbudget 2021 för vård och 
omsorgsnämndens ansvarsområde 
- att detta dokument ska läsas som ett förslag från förvaltningen och ett 
underlag för diskussion, som ska lämnas över till den fortsatta 
budgetprocessen inför beslut av budget 
-att lägga till nytt investeringsprojekt ”LSS 3” med 34 mnkr 2021. Lokalerna 
kan drivas internt i egen regi alternativt förhyras av extern aktör vilket 
budgetberedningen får ta ställning till i kommande budgetförslag för 2021, 
plan 2022-2023. 
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§ 79 Dnr 2020-00061  

Svar - Remiss av förslag på flytt av kostenheten 

Sammanfattning 
Den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten har aktualiserat en översyn av förvaltningens 
organisation. I dagsläget befinner sig kostenheten, med cirka 30–40 
anställda, under vård- och omsorgsförvaltningen och under våren har frågan 
om en eventuell flytt av denna enhet till tekniska förvaltningen utretts. 
Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda bedömning är att det finns 
goda argument för att genomföra en sådan flytt samtidigt som det saknas 
vägande skäl för att enheten ska stanna kvar under vård- och 
omsorgsförvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterade 20-06-16  
 
Beslutsunderlag för Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 42 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård -och omsorgsnämnden beslutar  
-att inte ha någon erinran mot remissen 
-att skicka svaret till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti.   
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§ 80 Dnr 2020-00074  

Ny organisationstillhörighet för Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 

Sammanfattning 
Den 29 november 2019 beslutade Kommunfullmäktige att vård- och 
omsorgsförvaltningen ska bolagisera. Till följd av beslutet ses förvaltningens 
organisation över. Därav föreslår Vård- och omsorgsnämnden att ansvaret 
för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet 
(KHR) flyttas till Kommunstyrelsen.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-24  
 
Beslutsunderlag för Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 43 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Kommunstyrelsen utreder frågan 
om Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 
tillhörighet.    
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§ 81 Dnr 2020-00080  

Samråd - Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över Detaljplan för 
Elestorp 7:97 och del av 7:21. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för förskola samt angöring till och från 
förskolan. 
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet har tagit del 
av remissen för yttrande. 
Kommunala Pensionärsrådet tycker det är bra att kommunen tar ett 
helhetsgrepp om lokaler till förskolebarn i Ekeby, vilket kommer skapa 
trygghet för föräldrar och barn. 
I förslaget gällande trafikmiljön tycker de att man ska ta hänsyn till boende i 
området. Enligt förslaget finns tre olika alternativ till infart där PRO Ekeby 
förordar förslag ett. 
Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-07 
Svar remiss Kommunala handikapprådet, daterad 2020-08-10 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Följebrev 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Protokoll 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Plankarta 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Planbeskrivning 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 VA-utredning 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Trafik- och bullerutredning 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Geoteknik projekteringsunderlag 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Tekniskt PM Geofysik 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 MUR Geoteknik 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Rambeskrivning 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Undersökning 
Elestorp 7:97 och del av 7:21 Lärkgatans fasader  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta att inte ha något att erinra mot 
Detaljplan för Elestorp 7:97 och del av 7:21.   
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§ 82 Dnr 2020-00081  

Planprogram för del av Selleberga 17:1 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över Planprogram för del 
av Selleberga 17:1. 
Syftet med planprogrammet är att skapa ett förslag på struktur för 
bebyggelse, vägnät samt grönytor. Dokumentet ska fungera som ett stöd 
och ha en guidande funktion för samordning och utformning av miljön i 
efterkommande detaljplanering för område samt att det även kommer 
fungera som ett ställningstagande med motiveringar till de konsekvenser 
som kan uppstå av en utbyggnad i denna omfattning och på det utpekade 
området. 
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på planprogrammet och 
utvecklingen av Bjuvs kommun. I framtiden beroende på hur situationen för 
hemtjänst och hemvård ser ut kan det bli aktuellt att lokalisera personal i 
området. 
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet har tagit del 
av remissen för yttrande. 
Kommunala Pensionärsrådet ser positivt på projektet som kommer skapa 
många fina bostadslägen för Bjuv där man knyter ihop Vegeås dalgång med 
jordbrukslandskapet och rekreationsområden till en fin trädgårdsstad med 
varierande boendemiljö och bra service till de boende. 
De ställer sig frågan att när etapp 3 eller 4 väl är utbyggt är kanske 
invånarantalet i Bjuvs kommun så stort att det är aktuellt med 
gymnasieutbildning i kommunen, var är lämpligaste tomten. 
 
Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-07 
Svar remiss Kommunala Pensionärsrådet, daterad 20-08-10 
Följebrev samråd Planprogram del av Selleberga 17:1 
Planprogram del av Selleberga 17:1 Protokoll 
Planprogram Selleberga 
Planprogram del av Selleberga 17:1 Trafikutredning 
Planprogram del av Selleberga 17:1 Markteknisk undersökningsrapport 
Planprogram del av Selleberga 17:1 Miljökonsekvensbeskrivning 
Planprogram del av Selleberga 17:1 Naturvärdesinventering 
Planprogram del av Selleberga 17:1 PM Miljö 
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Planprogram del av Selleberga 17:1 Geoteknisk undersökning 
Planprogram del av Selleberga 17:1 Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Planprogram del av Selleberga 17:1 VA-utredning  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta att inte ha något att erinra mot 
Planprogram för del av Selleberga 17:1.   
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§ 83 Dnr 2020-00087  

Initiativärende - Framförande av kommunens fordon 

Sammanfattning 
Maria Berglund (KD) har på sammanträdet lagt följande initiativärende: 
 
Våra anställda är i alla sammanhang de syns i offentliga sammanhang 
representanter för kommunen. När man i samtal med medborgare möts av 
reaktioner att våra fordon framförs på ett sätt som väcker negativ 
uppmärksamhet behöver frågan lyftas. 
 
Har mött reaktioner att man parkerar felaktigt, pratar i mobiltelefon medan 
man kör bil och att man kör för fort. Givetvis kan man inte med säkerhet 
säga att man kört för fort, men upplevelsen att det utifrån en given 
trafiksituation hållits en för hög hastighet. 
 
Att återkoppla till kommunen med information om när, var och hur detta 
skett kan underlättas med en uppmärkning av fordonen, tex med en 
sifferkombination som vissa av fordonen på tekniska förvaltningen har. 
Därmed är det för ansvarig chef möjligt att kunna ta samtal med den 
anställd det berör . 
 
Yrkande: 
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. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende Maria Berglund (KD), 2020-08-20 
 
Yrkande 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall till förslaget 
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till förslaget 
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall till förslaget 
Zofia Svensson (M) yrkar bifall till förslaget 
Ordförande yrkar bifall till förslaget 
 
Förvaltningschefen svarade att detta är en kommunövergripande fråga som 
kommer utredas. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar bifaller yrkandet.  
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§ 84 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-
2020-07-31. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2020-08-10 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
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§ 85 Dnr 2020-00069  

Dom nr 7, sekretess 
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§ 86 Dnr 2020-00076  

Dom nr 8, sekretess 
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