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Sammanträdesdatum
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§ 26

Dnr 2021-00004

Val av justerare samt datum och tid för justering

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Ulrika Thulin (S) justera dagens
protokoll den 30 mars.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 27

Dnr 2021-00005

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Ulrika Thulin (S) väcker ett initiativärende vilken ordförande föreslår
placeras enligt nedan:
Ärende 15 Initiativärende-Angående maten på våra särskilda boenden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt
ordförandes beslut.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 28

Dnr 2021-00009

Presentation, Charlotte Sparrenius Engström,
verksamhetschef Socialpsykiatri/LSS
Sammanfattning

Charlotte Sparrenius Engström presenterade sig.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för presentation samt hälsar
Charlotte Sparrenius Engström välkommen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

5 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 29

Dnr 2021-00006

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning

-I dagsläget är finns en person i kö till särskild boende och två personer i kö
till demensboende, totalt finns idag 19 lediga lägenheter.
-Två platser är belagda på Almlidens korttidsboende samt två personer i
växelvård.
-Charlotte Sparrenius Engström är ny verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri,
börjar sin tjänst den 1 april. Charlotte har tidigare varit enhetschef daglig
verksamhet, rekrytering till tjänsten som enhetschef pågår.
-Tidplanen för införandet av Life Care är uppdaterad. Först ut blir
biståndshandläggarna som går igång den 1 april, därefter läggs de olika
delarna på. Implementeringen förväntas vara klar hösten 2022.
-Renovering av Kyrkskolan är påbörjad igen och slutbesiktning beräknas
vara den 1 juni.
-Förslag på hyresavtal gällande LSS 3 har kommit från Hemsö med
kontraktsstart 1 mars 2022.
-Två Lex Sarah redovisades. Resultatet av den ena blir att utbildning
kommer att ske i hot och våld samt bemötande vid demenssjukdom.
Den andra anmälan gäller en utredning av eventuell stöld i hemmet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för
informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 30

Dnr 2021-00024

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

-1 Överklagan av Bostadsanpassningsbidrag
-1 överklagan av Bistånd enligt socialtjänstlagen - matdistribution
-6 överklagan av Bistånd enligt socialtjänstlagen - kontaktperson
-1 överklagan av Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS korttidsvistelse

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna redovisningen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 31

Dnr 2020-00038

Information Covid-19/Coronaviruset
Sammanfattning

-De allmänna rekommendationerna följs och det finns inga lättnader.
-En aktiv smittspårning i pågår men för övrigt finns ingen smitta i våra
verksamheter.
-Hälften av patienterna som blir smittade har den brittiska stammen. Inga
rutiner är för närvarande ändrade, men det kan komma inom kort och
innebär då förstärkt skydd i arbetet med smittade då bland annat
andningsskydd utan ventil ska användas.
-Vaccinationerna pågår inom LSS verksamheten. Mobilt team kommer att
åka ut till LSS boendena och vaccinera. Hemtjänsten och vårdtagare i
ordinärt boende väntar på dos 2.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för
informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

8 (29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 32

Dnr 2020-00017

Information Omsorg i Bjuv
Sammanfattning

-Huvudavtalet har nu beslutats i styrelsen och ska nu lämnas till nämnden
för behandling och beslut.
-Förhandling med kommunal kommer att inledas gällande kollektivavtalet
och villkoren för personliga assistenter.
-Första tillståndet är beviljat av Inspektionen för vård och omsorg och gäller
för hemtjänsten i Bjuvs kommun.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för
informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 33

Dnr 2021-00037

Information Yrkesresan
Sammanfattning

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för
socialtjänstens medarbetare som ursprungligen togs fram för och av
kommunerna i Göteborgsregionen. SKR har utrett möjligheten att använda
programmet i hela landet och planerar nu för en nationell lansering med
start 2021. Alla landets kommuner har fått erbjudande om att ansluta till
Yrkesresan och det fortsatta utvecklingsarbetet. Målet är att kommuner ska
få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.
Yrkesresan kan bidra till att utveckla en likvärdig kunskapsbaserad
socialtjänst. Fram till den 15 mars 2021 finns det möjlighet att lämna svar på
erbjudandet till SKR.

Beslutsunderlag

KS § 26, daterad 21-03-10

Ärendet

Yrkesresan ska förbättra kvaliteten i mötet mellan socialtjänsten och
kommunernas invånare. I konceptet ingår digitalt lärande och kursdagar
som anordnas på regional nivå. I slutet av 2020 fick alla kommuner ett
erbjudande om att ansluta till Yrkesresan och hittills har 232 tackat ja.
Avtalsperioden sträcker sig från 2021-2027. Under den här perioden ska
totalt fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom
socialtjänsten. Den första yrkesresan rör medarbetare inom
myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård och kommande
yrkesresor planeras tillsammans med anslutna kommuner.
Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att
utveckla socialtjänsten för att därmed på sikt uppnå en jämnare och högre
kvalitet för Sveriges socialtjänst.
Erbjudandet innebär:
-Koncept för introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i olika
områden inom socialtjänsten
-Kunskap i form av kvalitetssäkrat och uppdaterat innehåll från relevanta
aktörer, till exempel Socialstyrelsen
-Tillgång till lärplattform och kursdagar i regional regi.
Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som
anordnas regionalt.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

De som omfattas av Yrkesresan är i Bjuvs kommun Vård- och
omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och avdelningen
för arbete och tillväxt. Förvaltningarna har samstämmigt uttryckt att de vill
delta i Yrkesresan. Kostnaderna för att delta i programmet fördelas lika
mellan berörda nämnder.
Kostnaden för tjänsten beslutas av SKR och baseras på antalet invånare i
kommunen och hur många kommuner som ansluter sig. Avgiften betalas
årsvis till Sveriges Kommuner och Regioner. Priset för tjänsten är 1,33 kr
per kommuninvånare, förutsatt att samtliga kommuner i landet tackar ja till
erbjudandet. Maxpriset för tjänsten blir 2,28 kr per invånare/år.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 34

Dnr 2019-00073

Årsredovisning 2020
Sammanfattning

Vård- och omsorgsverksamhetens resultat slutade på -4 332 tkr därav
Kostenheten med -2 387 tkr.
Resultatet för 2020 grundar sig till stor del på ökade kostnader för personal,
förbrukningsmaterial och skyddsmaterial på grund av pandemin.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-03
Rev Årsredovisning 2020, daterad 210316

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen förslår Vård- och omsorgsnämnden besluta
godkänna Årsredovisning 2020 avseende vård- och omsorg samt
kostenheten och att överlämna denna till Kommunfullmäktige.

Yrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar på tillägg
"att i samband med årsredovisningen informera Kommunfullmäktige att
intäkterna till Vård och Omsorg ifrån regeringen med anledning av
pandemin är 11,3 miljoner."

Ajournering

Ajournering 14.39
Sammanträdet återupptas 14.50

Avslagsyrkande

Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande och
Ulrika Thulins tilläggsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott beslutar enligt vård- och omsorgsförvaltningens beslut.

Reservation

Ulrika Thulin (S) reserverar sig.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar förslår Vård- och
omsorgsnämnden besluta godkänna Årsredovisning 2020 avseende vårdoch omsorg samt kostenheten och att överlämna denna till
Kommunfullmäktige.

Reservation

Ulrika Thulin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 23

Yrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar på tillägg
"att i samband med årsredovisningen informera Kommunfullmäktige att
intäkterna till Vård och Omsorg ifrån regeringen med anledning av
pandemin är 11,3 miljoner."
Håkan Olsson yrkar bifall

Avslagsyrkande

Anne Li Ullerholm (SD) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande.
Börje Sjöstrand (SD) yrkar bifall till avslagsyrkandet
Lise-Lotte Johansson (SD) yrkar bifall till avslagsyrkandet
Susanne Mårtensson (SD) yrkar bifall till avslagsyrkandet

Proposition

Ordförande ställer proposition på Anne Li Ullerholms (SD) avslagsyrkande
och Ulrika Thulins tilläggsyrkande och finner att vård- och
omsorgsnämndens beslutar enligt vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskotts beslut.

Reservation

Ulrika Thulin (S) reserverar.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Årsredovisning 2020
avseende vård- och omsorg samt kostenheten och att överlämna denna till
Kommunfullmäktige.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Håkan Olsson (S), Camilla Sjöberg (C)
och Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 35

Dnr 2021-00036

Dagverksamhet inom Socialpsykiatrin
Sammanfattning

Som en del av insatsen dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 § 1
bedriva en butik, Spargrisen, vid torget i Bjuv, där det ska finnas produkter
till försäljning som är inspirerade av ett återbrukstänk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23

Ärendet

Dagverksamhet enligt SoL 4 § 1
Syftet med insatsen dagverksamhet är att erbjuda en meningsfull
sysselsättning tillsammans med andra människor i liknande situation.
Dagverksamhet är ett rehabiliteringsinriktat, pedagogiskt och psykosocialt
vardagsstöd som utgår ifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt, med syfte
att den enskilde individen ska få förutsättningar att återfå och/eller
upprätthålla förmågor och strukturer som möjliggör ett självständigt liv.
Insatsen bygger på den enskildes delaktighet och utformas tillsammans
med den enskilde, ska genomföras med en långsiktig målsättning att
aktiviteten, i så stor utsträckning som möjligt, ska utföras självständigt av
den enskilde. Verksamheten ska präglas av ett professionellt bemötande
med individens självbestämmande och integritet som grund.
Målgrupp
Dagverksamheten vänder sig till personer med psykisk
ohälsa/funktionsnedsättning (d v s konsekvensen av psykisk sjukdom) där
det finns särskilda krav på kompetens, bemötande och pedagogik.
Butiken
Verksamheten vill bedriva en butik vid namn Spargrisen som ska syfta till att
ta tillvara det som går att laga och snygga till och sedan sälja till
allmänheten.
Verksamheten kommer att ta emot saker som folk skänker. Inlämnade
föremål kan inom verksamheten få ett nytt liv och nya
användningsområden. Arbetsmomenten för den enskilde innebär allt från att
ta emot eller hämta, fräscha upp, fundera ut nya användningsområden,
tillverka, prissätta, ta emot kunder, packa och ta betalt.
I butiken kommer man också att sälja produkter som deltagarna inom en av
LSS-verksamhetens Daglig verksamheter ”Kreativa” tillverkar.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

Det kan bland annat vara produkter av återbrukat material med konstnärlig
inriktning, handdukar, kuddfodral.
Inom verksamheten kommer också finnas en liten syateljé, där man bland
annat syr i knappar, lägger upp byxor och lagar de arbetskläder som
förvaltningens medarbetare använder i tjänst. Denna hjälp kommer att vara
kostnadsfri för enheterna.
Verksamheten planerar för att ha öppet ett par dagar i veckan i lokalen vid
Norra Storgatan 6 i Bjuv.
Samtliga produkter i butiken kommer att säljas till skäliga priser. Eventuell
förtjänst kommer att gå tillbaka till verksamheten.
Vision Bjuv 2030
-Var med och forma ett helt samhälle
Våra verksamheter utvecklas hela tiden, samhället förändras och vi måste
anpassa och forma våra verksamheter så att vi möter de nya behov som
finns. Förslaget med att bedriva en butik inom ramen för insatsen
dagverksamhet inom Socialpsykiatrin ser vi som en del i arbetet med att
förverkliga kommunens vision för 2030.
En av byggstenarna i att forma ett helt samhälle är JÄMLIKHET I OLIKHET,
där man vill välkomna olikhet;
Tillsammans formar vi ett spännande och mångfacetterat samhälle genom
att ta tillvara på människors olikheter och styrkor. Vi skapar sammanhang
för alla människor. Vi bygger broar mellan generationer och verksamheter,
över geografiska och kulturella gränser. Vi arbetar för ett brett deltagande
på lika villkor genom aktiviteter och mötesplatser som engagerar många
olika människor. Här har alla, oavsett vem du är, jämlika förutsättningar för
framtiden.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta:
-att bedriva en butik, Spargrisen, som en del av insatsen dagverksamhet
inom Socialpsykiatrin enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 § 1, där det ska finna
produkter till försäljning som är inspirerade av ett återbrukstänk.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår Vård- och
omsorgsnämnden besluta:
-att bedriva en butik, Spargrisen, som en del av insatsen dagverksamhet
inom Socialpsykiatrin enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 § 1, där det ska finna
produkter till försäljning som är inspirerade av ett återbrukstänk.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 24

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

Yrkande

Zofia Svensson (M) yrkar bifall till förslaget
Lise-Lott Johansson (SD) yrkar bifall till förslaget
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till ett bra och meningsfullt förslag.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
-att bedriva en butik, Spargrisen, som en del av insatsen dagverksamhet
inom Socialpsykiatrin enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 § 1, där det ska finnas
produkter till försäljning som är inspirerade av ett återbrukstänk.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-25
Vård- och omsorgsnämnden

§ 36

Dnr 2021-00041

Remiss-Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun
2021-2025
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över
Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-05
KS § 32, daterad, 2021-02-24
Tjänsteskrivelse KS, daterad 2021-02-11
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025

Ärendet

Syftet med lokalförsörjningsprogrammet är att beskriva och ge en
helhetssyn av Bjuvs kommuns framtida lokalbehov på lång och kort sikt.
Lokalförsörjningsprogram ska bidra till att matcha behovet i befintliga eller
nya lokaler med fokus på kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler där
tillgång och efterfrågan på lokaler möts.
Lokalförsörjningsprogrammet ska revideras årligen i samband med den
årliga budgetprocessen.
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan tidigare tagit fram en Långsiktig
plan för vård och omsorg. Denna är en del i förvaltningens
planeringsprocess och fungerar som underlag för kommande planering, i
planens analys beskriv förutsättningarna för förvaltningens verksamhet.
Verksamheterna har behov av att lokalerna används på ett kostnadseffektivt
och för verksamheten ändamålsenligt sätt, vilket kan innebära dels nya
behov, men också hur vi kan nyttja och förvalta befintliga lokaler.
Vård- och omsorgsnämnden anser att programmet är väl genomarbetat och
tycker det är bra att det blir ett tydligare kommunövergripande strategiskt
arbete för planering, nyttjande och förvaltning av kommunens lokaler

Vård- och omsorgsförvaltningen förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta godkänna svaret på remissen av Lokalförsörjningsplanen 20212025 samt sända den vidare till Kommunstyrelsen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar
-att Korttidsenheten/växelvården ska behållas och utvecklas som egen
enhet och inte blandas med våra andra Särskilda Boende.
-att vi kommer behöva våra nuvarande Särskilda Boende-platser framför allt
till demensboende."

Ajournering

Ajournering 15.15
Sammanträdet upptas 15.32

Avslagsyrkande

Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Lisbeth Madsens (M) avslagsyrkande och
Ulrika Thulins yrkande och finner att vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott beslutar enligt vård- och omsorgsförvaltningens beslut.

Reservation

Ulrika Thulin (S) reserverar sig.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och
omsorgsnämnden besluta godkänna svaret på remissen av
Lokalförsörjningsplanen 2021-2025 samt sända den vidare till
Kommunstyrelsen.

Reservation

Ulrika Thulin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 25

Deltar ej i beslutet

Ulrika Thulin (S), Håkan Olsson (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD),
Camilla Sjöberg (C) och Elena Goordeva (L) meddelar att de inte deltar i
beslutet.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna svaret på remissen av
Lokalförsörjningsplanen 2021-2025 samt sända den vidare till
Kommunstyrelsen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

Sida
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§ 37

Dnr 2021-00043

Förslag Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden
Sammanfattning

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige
godkänt. Reglementet innehåller information om vad som är nämndens
ansvarsområde. Vård- och omsorgsnämndens reglemente är några år
gammalt. Sedan reglementet antogs har det skett flera förändringar både i
lagstiftningen och i Bjuvs kommuns egna styrdokument som föranleder
behov av översyn och revidering

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-05
Förslag till nytt reglemente för Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande reglemente
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma
bestämmelser och arbetsformer

Ärendet

Det pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att göra reglementena
mer likformiga när det gäller övergripande innehåll och utseende. Även
beslutet om att bolagisera stora delar av den verksamhet som idag utförs av
vård- och omsorgsförvaltningen påverkar reglementets innehåll. Den
politiska majoriteten har uttryckt en vilja att antalet ledamöter och ersättare i
nämnden ska minska på grund av bolagiseringen och den påverkan på
nämndens verksamhet som det innebär. Vård- och omsorgsförvaltningen
har med utgångspunkt i dessa olika förutsättningar tagit fram ett förslag till
nytt reglemente.
Kommunfullmäktige har beslutat att anta ett reglemente som gäller för alla
nämnder och där de gemensamma reglerna kring till exempel arbetsformer
personalansvar och personuppgiftsansvar finns samlade. I reglementet
finns också regler som gäller nämndernas utskott.
Reglementet gäller från och med den 1 februari 2020 och ersätter alltså de
regler om arbetsformer som finns i Vård- och omsorgsnämndens
reglemente. Den största delen av reglerna i nämndens reglemente består
av regler som numera återfinns i det kommunövergripande reglementet om
gemensamma arbetsformer eller som framgår direkt av lag. Detta innebär
att stora delar av innehållet i Vård- och omsorgsnämndens reglemente
föreslås strykas. Det gäller §§ 6-9 som bl.a. tar upp personalansvaret. Det
gäller §§ 12-30 i nämndens nuvarande reglemente.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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I förslaget har förvaltningen strukit paragraf 30 om arbetsutskott. Skälet till
det är att arbetsformer för utskott berörs i det kommunövergripande
reglementet.
Vård- och omsorgsnämnden avgör om nämnden även fortsättningsvis ska
ha ett arbetsutskott eller om det ska ersättas av någon annan form av
beredning om nämnden minskar i storlek. Av 3 kap 5 kommunallagen
framgår att nämnden själv får bestämma att utskott ska finnas, såvida inte
kommunfullmäktige har bestämt något om utskott. Kommunfullmäktige har
beslutat att kommunens nämnder får ha utskott och beslutat om
arbetsformer för utskott. Arbetsutskottets uppgifter kan anges i nämndens
delegationsordning.
Förvaltningen har i förslaget till nytt reglemente fokuserat på vad som ingår i
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden och förtydligat att nämnden
ska vara en myndighetsnämnd. För att öka tydligheten har det angetts att
verkställigheten av beslutade insatser framöver ska utföras av Omsorg i
Bjuv AB. Bestämmelserna i 2-3 §§ är tänkta att samordnas med övriga
nämnders reglementen och ta upp hur nämnden ska agera i förhållande till
krisledningsnämnd och kommunfullmäktige.
Av reglementet framgår också att de två råden KPR och KHR fortsatt är
knutna till nämnden. Frågan om rådens organisatoriska tillhörighet utreds
för närvarande av kommunstyrelsens förvaltning, men några beslut är ännu
inte fattade.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till nytt reglemente
och att det nuvarande reglementet ska upphävas.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård- och
omsorgsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna förslaget till
nytt reglemente och att det nuvarande reglementet ska upphävas.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 26

Yrkande

Anne Li Ullerholm (SD) yrkar att i §1 andra stycket ta bort följande text "är
en myndighetsnämnd som ansvarar för" i meningen "Vård- och
omsorgsnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för kommunens
handläggning och beslut inom äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsvariation i enlighet med följande lagar.

Justerarnas signaturer
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Yrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar
"Att Vård- och Omsorgsnämnden inte benämns enbart som en
myndighetsnämnd med anledning av följande; att nämnden fortsättningsvis
är den nämnd som erhåller budgetmedel ifrån Kommunfullmäktige, att
nämnden framöver kommer ha en beställarfunktion av verksamhet och att
nämnden framöver kommer att ha ett uppföljningsansvar avseende den
verksamhet man beställer."
Håkan Olsson yrkar bifall

Yrkande

Maria Berglund (KD) yrkar att nuvarande reglemente träder i kraft den 1 maj
och att det gamla då upphävs.

Ajournering

Ajournering 11.17
Sammanträdet återupptas 11.32

Yrkande

Anne Li Ulleholm (SD) tar tillbaka sitt yrkande till förmån för Ulrikas Thulins
(S) yrkande.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att
godkänna förslaget på reglementet med följande revideringar:
-att Vård- och Omsorgsnämnden inte benämns enbart som en
myndighetsnämnd med anledning av följande; att nämnden fortsättningsvis
är den nämnd som erhåller budgetmedel ifrån Kommunfullmäktige, att
nämnden framöver kommer ha en beställarfunktion av verksamhet och att
nämnden framöver kommer att ha ett uppföljningsansvar avseende den
verksamhet man beställer
-att nya reglementet träder i kraft den 1 maj 2021 och att det tidigare
reglementet samtidigt upphävs.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 38

Dnr 2021-00039

Granskning -Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har ombetts granska Detaljplan för Brogårda
8:7 och del av 8:36.

Beslutsunderlag

Rev Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-11
Svar på granskning KPR daterad 2021-03-10
Bilaga 1, Svar på remiss KPR daterad 2021-01-08
BN § 12, daterad 2021-02-18
Följebrev, daterad 2021-02-05
Plankarta, daterad 2021-02-09
Planbeskrivning, daterad 2021-02-09
Samrådsredogörelse, daterad, 2021-02-09
Undersökning, daterad 2020-09-22

Ärendet

I samband med att kommunen har sagt upp nuvarande hyreskontrakt för
LSS verksamhetens lokaler i Bjuvs kommun behöver lokalbehovet lösas.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en LSS-verksamhet med daglig
verksamhet, korttidsboende och tillsyn. Då nuvarande lokaler är uppsagda
eftersom det inte är möjligt att anpassa lokalerna efter gällande lagstiftning
(referens IVO, Inspektionen för vård och omsorg), ser Vård- och
omsorgsnämnden framemot att få anpassade lokaler för verksamheten, där
både inne- och utemiljö är utformad enligt de regelverk som finns.
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har inget nytt att
erinra, men vidhåller de följande noteringarna från remissvar 2021-01-08,
(bilaga 1):
-Organisationerna inom KPR tycker det är bra att ny detaljplan görs för att
nyttja tomtmark till byggnation och parkmark
-Organisationerna inom KPR har ingen invändning mot föreslagna
detaljplanen men tycker det är tråkigt att LSS verksamhet koncentreras till
kommundelen Bjuv samt att det återigen ska rivas en fastighet som inte är
så gammal
-Organisationerna inom KPR hoppas att det byggs miljövänligt och hållbart
samt det utreds om det kan vara lämpligt med solfångare på byggnadernas
tak.
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Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några
synpunkter.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård -och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden
besluta godkänna Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård -och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård- och
omsorgsnämnden besluta godkänna Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av
8:36.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-15 § 27

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för Brogårda 8:7
och del av 8:36.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 39

Dnr 2021-00012

Ej verkställda beslut 2021
Sammanfattning

Kommunerna ska inom skälig tid verkställda 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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 18-01-21
Rapportering avseende läget den 31 januari 2021 är verkställt:
-1 ej verkställt beslut enligt LSS OF 9 § 9 Bostad vuxna, servicelägenhet,
resursbrist, saknar ledig lägenhet.
-1 avbrott på grund av covid-19, LSS OF 9 § 3, Ledsagarservice.
Vårdtagaren har stor rädsla för att bli smittad.
-1 avbrott på grund av covid-19, LSS OF 9 § 4, kontaktperson.
Vårdtagaren bor på särskild boende där man avråder från besök.
-1 verkställt beslut gällande daglig verksamhet.
Ärendet
Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 40

Dnr 2021-00028

Delegeringsbeslut februari 2021
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 2021-01-012021-02-28
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-03-15

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av
delegationsbesluten

Justerarnas signaturer
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§ 41

Dnr 2021-00051

Initiativärende-Mat på våra särskild boende
Sammanfattning
”Då det uppenbarligen är så att det finns delade meningar om hur det
fungerar på våra olika Särskilda Boenden skulle det vara intressant att till
nämnden få en redogörelse på avtalen med Kostenheten som finns
avseende matleveranserna till våra Särskilda Boenden.
Samtidigt skulle det också vara intressant och få en redovisning om det
finns några skillnader i leverans och hantering av mat på våra olika
Särskilda Boenden, samt förändringsförslag för att få bort eventuella
skillnader.
Det borde väl rimligtvis vara så att det inte ska vara bostadsadressen som
avgör vilka möjligheter jag har som enskild, boende i mitt eget hem, att
påverka vad jag äter?
Jag yrkar därför:
- Att initiativärendet skickas för beredning och tas upp på nästkommande
nämndsmöte,
- Att redovisning och genomgång görs på nästkommande nämndsmöte
avseende följande områden;
-gällande avtal med Kostenheten avseende all mat till våra Särskilda
Boenden.
-eventuella skillnader mellan våra 3 olika Särskilda Boenden i leverans och
hantering av mat, samt på förändringsförslag för att få bort eventuella
skillnader”

Beslutsunderlag

Förvaltningschefen svarade att i avtalet med kosten finns det en maträtt per
dag och man försöker tillgodose vårdtagarnas behov. Från den 1 maj
kommer det att finnas veckans alternativ som innebär att varje vecka
kommer det presenteras en maträtt som kommer vara ett alternativ till
grundmatsedeln. På så sätt kan de boende välja om de alla dagar i veckan
vill ha maten som presenteras på grundmatsedeln eller om de någon dag i
veckan hellre väljer veckans alternativ beroende på smak och individuella
behov och önskemål.
För övrigt har inga förändringar skett gällande avtal med kosten
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Yrkar

Anne Li Ulleholm (SD) yrkar avslag på initiativärendet.
Raymond Blixt (SD) yrkar bifall till avslag
Lise-Lott Johansson (SD) yrkar bifall till avslag
Zofia Svensson (M) yrkar bifall till avslag
ordförande yrkar bifall till avslag

Yrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till initiativärendet och tycker att det borde bli ett
separat ärende till nästa nämnd om hur avtalet ser ut och hur miljöerna ser
ut. Reda ut de olika begreppens om finns inom kosten, t ex vad menas med
läkarintyg, medicinskt underlag.
Maria Berglund, (KD) yrkar bifall
Håkan Olsson, (S) yrkar bifall
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall

Ajournering

Ajournering 11.48
Sammanträdet återupptas 11.56

Proposition

Ordförande ställer proposition på Anne Li Ullerholms (SD) avslagsyrkande
och Ulrika Thulins bifallsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden
beslutar avslå initiativärendet.

Votering

Votering begärs och ska genomföras.
Ja= Ulrika Thulins (S) bifallsyrkande
Nej=Anne Li Ullerholms (SD) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat

Omröstning gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan
JA=6 röster
NEJ=6 röster
Utfall 3-3 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i
JA=6 röster
NEJ=7 röster
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar avslå
initiativärendet.

Reservation

Ulrika Thulin reserverar sig.
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Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå Initiativärendet.

Reservation

./. Ulrika Thulin (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.

Justerarnas signaturer
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§ 42

Dnr 2021-00015

Anmälningar
Sammanfattning

-Verksamhetsberättelse PRO Bjuv
-Delegationsbeslut om ersättare som tf förvaltningschef

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Justerarnas signaturer
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