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Plats och tid Blosset Almgatan 2, torsdagen den 18 februari 2021 kl 09:00-11:10 
Beslutande 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Anne Li Ullerholm (SD), Ordförande 
Lise-Lott Johansson (SD) 
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 
 
Susanne Mårtensson (SD) ersätter 
Caroline Johansson (SD) 
Börje Sjöstrand (SD) ersätter Christel 
Hedlund (SD) 
Håkan Olsson (S) ersätter Ulrika Thulin 
(S), 2:e vice ordförande 
 

Inga Bakken (S) 
Camilla Sjöberg (C) 
Zofia Svensson (M) 
 
Kai Christiansen (S) ersätter Vakant (S) 
Elena Gordeeva (L) ersätter Christer 
Stedt (S) 
Anita Blixt () ersätter Maria Berglund 
(KD) till och med 9:30 
Leif Johansson (V) ersätter Maria 
Berglund (KD) från och med 9:30 

Ersättare Raymond Blixt (SD) 
Anita Blixt () 
Göran Palmkvist (M) 
Jörgen Johnsson (M) 

 

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef 
Andrea Kuti, projektledare Heltid som 
norm § 17 

 

Justerare Håkan Olsson 

Justeringens plats och tid Almgatan 2,  
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 15-25 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Anne Li Ullerholm 

 

 

 
 
Justerare  

Håkan Olsson 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Eva-Marie Hasslöf 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (14) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
§ 15 Dnr 2021-00004 

Val av justerare samt datum och tid för justering........................................... 3 
§ 16 Dnr 2021-00005 

Fastställande av dagordning ............................................................................ 4 
§ 17 Dnr 2021-00027 

Presentation av Projektledare Andrea Kuti och projekt Heltid 
som norm .......................................................................................................... 5 

§ 18 Dnr 2021-00006 
Förvaltningschefen informerar ........................................................................ 6 

§ 19 Dnr 2021-00029 
Information om Medarbetarenkäten Vård- och 
omsorgsförvaltningen ...................................................................................... 7 

§ 20 Dnr 2020-00038 
Information Covid-19/Coronaviruset ............................................................... 8 

§ 21 Dnr 2020-00017 
Information Omsorg i Bjuv ............................................................................... 9 

§ 22 Dnr 2020-00071 
Information om flytt av Kostverksamhetens budget från Vård- 
och omsorgsförvaltningen till Tekniska förvaltningen................................. 10 

§ 23 Dnr 2021-00017 
Samråd-Detaljplan för del av Selleberga 17:1, (etapp 1) .............................. 11 

§ 24 Dnr 2020-00019 
Fyllnadsval av ersättare till Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott från (SD). .................................................................................. 13 

§ 25 Dnr 2021-00028 
Delegeringsbeslut januari 2021 ..................................................................... 14 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3 (14) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 15 Dnr 2021-00004  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Håkan Olsson (S) justera 
dagens protokoll den 23 februari.  
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§ 16 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 17 Dnr 2021-00027  

Presentation av Projektledare Andrea Kuti och projekt 
Heltid som norm 

Sammanfattning 
Andrea Kuti presenterade sig och redovisade arbetet framåt med projektet 
Heltid som norm. 
Presentationen bifogas protokollet. 
 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar hälsa Andrea välkommen till Bjuvs 
kommun samt tacka för presentationen. 
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§ 18 Dnr 2021-00006  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I dagsläget är finns tre personer i kö till demensboende och det finns 18 
lediga lägenheter. 
Två lägenheter på Varagården utnyttjas för tillfälligt till växelvårdsplatser. 
-Fem platser är belagda på Almlidens korttidsboende.  
-Antalet vårdtagare inom hemtjänsten har under 2020 sjunkit, utan att 
timmarna sjunkit i samma takt. Detta innebär att den genomsnittliga tiden 
per/person har ökat. 
-Arbete LSS projekt 3 fortgår, eventuell inflytt kan ske våren 2022. 
Hyresavtalet på Västergatans gruppbostäder behöver förlängas. 
Renoveringen av Kyrkskolan är pausad. 
-Informerade om tidningsartikeln gällande stölden på Varagården. Den är 
sedan tidigare Lex Sarah-anmäld 
-En sjuksköterska för LSS och en för socialpsykiatri är rekryterad. 
-Rekrytering av verksamhetschef LSS pågår. 
-Arbetet med Årsredovisning för 2020 pågår. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för 
informationen. 
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§ 19 Dnr 2021-00029  

Information om Medarbetarenkäten Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisade Medarbetarenkäten för Vård- och 
omsorgsförvaltningen vilken visar att svarsantalet har ökat och att vi är en 
välmående förvaltning trots pandemin. 
 
 
Redovisningen bifogas protokollet. 
      
 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Vaccinationer pågår. Särskilda boenden får dos 2 denna veckan. 
Hemtjänsten och LSS står på tur enligt prioriteringsordningen. 
-Veckomötena med andra myndigheter och fackliga representanter har 
minskats ner på grund av att samhällssmittan planat ut. 
-Träffpunkterna är fortsatt stängda. Daglig verksamhet för demens 
Ekbacken, planeras för att kunna öppna upp i mindre grupper senare under 
våren. 
-Förebyggande verksamhet har kontakt med seniorer och har öppnat upp 
Ringhörnan och Omtanken där man kan boka tid för enskilt samtal. De har 
även startat upp en radioshow, Det Bjuva livet – Guldkant i tillvaron, som 
sänds varje tisdag,  
      
 

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



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9 (14) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 21 Dnr 2020-00017  

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Det administrativa arbetet fortlöper inför bolagiseringen. 
-Riskbedömningarna kommer att redovisas på nämnden när de är klara. 
-Förslag till Huvudavtalet har arbetats fram. 
 
Redovisningen kommer att bifogas protokollet.      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för 
informationen. 
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§ 22 Dnr 2020-00071  

Information om flytt av Kostverksamhetens budget från 
Vård- och omsorgsförvaltningen till Tekniska 
förvaltningen 

Sammanfattning 
-Kostverksamheten flyttades organisatoriskt från Vård- och 
omsorgsförvaltningen till Tekniska förvaltningen den 1 januari 2021 efter 
beslut i Kommunfullmäktige.  
 
-Kostverksamhetens budgetunderlag 2021 kommer därmed att flyttas över 
från Vård- och omsorgsförvaltningens budget till Tekniska förvaltningens 
budget från 1 januari 2021 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna och tacka för informationen 
samt sända den vidare till Tekniska förvaltningen. 
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§ 23 Dnr 2021-00017  

Samråd-Detaljplan för del av Selleberga 17:1, (etapp 1) 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över Detaljplan för del av 
Selleberga 17:1, (etapp 1). 
Selleberga är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt med satsningar på 
1 000-2 000 nya bostäder inom loppet av 40 år. I den inledande etappen av 
sex detaljplaner är detta den första framtagande. Marken kommer att 
omfatta förskola, nybyggnation av huvudgata, bostäder i 1-6 våningar i 
blandande upplåtelseformer och med service i bottenvåningen längs 
huvudgatan. Marken är idag brukad för odling och har sedan tidigare ägts 
av Findus för forskning och utveckling av grödor. 
 

Beslutsunderlag 
VoN au § 17, 21-02-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 21-01-28 
Synpunkter KRP, daterad 21-01-29 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Protokoll 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Följebrev 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Plankarta 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Planbeskrivning 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. VA-utredning 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Bilaga VA-utredning 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Trafikutredning 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Geoteknisk undersökning 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Markteknisk undersökningsrapport 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. PM Miljö 
Del av Selleberga 17:1 m.fl. Planprogrammets miljökonsekvensbeskrivning 
 
Ärendet 
Syftet med planen är att skapa en ny stadsdel med nya bostäder i 1-6 
våningar och en förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till 
för att kunna försörja området under byggtiden med byggtrafik och sedan för 
de boende. Planen ska även ge möjlighet för att kunna nyttja 
bottenvåningarna längs huvudgatan till serviceverksamhet med 
centrumfunktioner. Park- och naturytorna ska fungera för att ta omhand 
dagvatten i området. 
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Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på projektet och utvecklingen av 
Bjuvs kommun. I framtiden beroende på hur situationen för hemtjänst, 
hemvård samt LSS/socialpsykiatri ser ut kan det bli aktuellt att lokalisera 
både personal och eventuella särskilda boende inom LSS och 
äldreomsorgen i området. 
 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har lämnat 
följande synpunkter: 
-organisationerna KPR ser finns fina möjligheter för Bjuv att utvecklas när 
man knyter ihop Vegeås dalgång med jordbrukslandskapet, ett parkområde 
och rekreationsområde till en fin trädgårdsstad med varierande boendemiljö 
-organisationerna inom KPR har en förhoppning om att det byggs 
miljövänligt och hållbart samt att man utreder om det kan vara lämpligt med 
solfångare på vissa byggnaders tak. 
 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet, KHR har inte lämnat 
några synpunkter. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård -och omsorgsförvaltning föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta 
godkänna Detaljplan för del av Selleberga 17:1, (etapp 1).  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Detaljplan för del av Selleberga 17:1, 
(etapp 1).  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för del av 
Selleberga 17:1, (etapp 1). 
 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13 (14) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 24 Dnr 2020-00019  

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

Sammanfattning 
Som ersättare till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott från (SD) 
föreslås Raymond Blixt. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Raymond Blixt (SD) som 
ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 
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§ 25 Dnr 2021-00028  

Delegeringsbeslut januari 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 2021-01-01-
2021-01-31. 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-02-08 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
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