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§ 1 Dnr 2020-00015  

Tyst minut 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden håller en tyst minut till minne av ersättare Per 
Rosvall (L).  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden tackar Per Rosvall för hans insatser.  
 

 

 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (15) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 2 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 27 januari.  
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§ 3 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 
 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-Rekrytering av sommarvikarier inom vård- och omsorgs verksamheter är 
påbörjad. 
-Upphandling av bemanningsföretag för sjuksköterskor inför sommaren 
pågår. 
-I nuläget finns personer 4 i kö till särskilt boende med inriktning demens. 
-Hemtjänsttimmarna börjar minska något. 
-Uppstart av bolagisering har påbörjats med kartläggning och inventering. 
Processledare är rekryterad internt. 
-Planering av nya LSS bostäder pågår. Ritningen av gruppboendet i 
Billesholm är reviderad så det passar verksamheten, vilket innebär att det 
blir 5 lägenheter i stället för 6 st. Bjuv 4:4 är under projektering. 
Daglig verksamhet är på Almliden under tiden Kyrkskolan renoveras. 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 5 Dnr 2020-00004  

Information om Medarbetarenkäten 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerade om medarbetarenkäten som skickats ut till 
alla medarbetare i Bjuvs kommun.  
 

 

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

Information om Framtidens verksamhetssystem för 
socialtjänsten 

Sammanfattning 
Catarina Troedsson, systemansvarig för verksamhetssystem, informerade 
om hur framtidens verksamhetssystem kommer att fungera för 
socialtjänsten.  
 

 

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

Ekonomisk rapport november 2019 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för november visar ett utfall på 203,3 mnkr vilket ger en 
negativ avvikelse mot budget på 2,3 mnkr (periodens budget på 201 mnkr). 
Vid delårsbokslutet prognostiserades ett förväntat underskott mot budget för 
2019 på 2,1 mnkr. 
Den största avvikelsen mot budget finns inom ansvarsområdet Myndigheten 
där kostnaden för personlig assistans och kostnader för privata vårdgivare 
överskrider budgeterat belopp med 2,9 mnkr. Det balanseras av att andra 
verksamhetsområden inom bl a socialpsykiatrin visar positiv avvikelse mot 
budget.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15 
Ekonomisk rapport november 2019  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar att resultatet visar på ett underskott 
mot budget per november månad. Vård- och omsorgsnämnden följer 
utvecklingen, men finner i nuläget ingen anledning att genomföra åtgärder   
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§ 8 Dnr 2020-00007  

Interna kontrollmål 2020 

Sammanfattning 
Den interna kontrollplanen omfattar förslag till kontrollmoment inom Vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde i enlighet med reglementet för 
intern kontroll. 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår, utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys, kontrollmålen för 2020 
En välkänd plan för krishantering 
I syfte att skapa en tydlig handlingsplan vid krishantering för ökad säkerhet 
och trygghet vid oförutsedda händelser. 
 
Följa budgetramarna 
I syfte att hålla tilldelade ramar, uppmärksamma och om möjligt åtgärda 
avvikelser.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08 
Intern kontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-08  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta fastställa plan för interkontroll 2020 i 
enlighet med bilagt förslag och att överlämna planen till kommunstyrelsen.  
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§ 9 Dnr 2020-00009  

Avsägelse från Ulrika Thulin (S) som ordförande i vård- 
och omsorgsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin (S) har 2020-01-14 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ordförande i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.  
  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Ulrika Thulin (S) för uppdraget 
och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 10 Dnr 2020-00010  

Avsägelse från Inga Bakken (S) som 1:e vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning 
Inga Bakken (S) har 2020-01-14 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Inga Bakken  (S) från uppdraget 
och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 11 Dnr 2020-00011  

Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) som 2:e vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning 
Mikael Henrysson (SD) har 2020-01-14 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar befria Mikael Henrysson (SD) från 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 12 Dnr 2020-00012  

Val av tillförordnad ordförande i vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott har lämnat in sina avsägelser till vård- och omsorgsnämnden. 
Ordförande och 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden har även 
till kommunfullmäktige lämnat in sina avsägelser, dessa ska behandlas på 
kommunfullmäktige som ska göra nya val.  
Efter att dessa val har gjorts kan vård- och omsorgsnämnden välja 
ordförande och vice ordförande till vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott. 
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer § 26 Utskott gäller följande: 
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse 
en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordförande fullgöra 
dennes uppgifter. 
För att utskottet ska kunna kallas till sammanträde innan vård- och 
omsorgsnämnden valt ny ordförande och vice ordförande till utskottet 
föreslås vård- och omsorgsnämnden välja en ledamot som tillförordnad 
ordförande fram till ny ordförande och vice ordförande valts för vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer fr 2015-07-01  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Anne Li Ullerholm som 
tillförordnad ordförande i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.  
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§ 13 Dnr 2019-00101  

Dom nr 8/19, sekretess 
 
 

 
.  
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