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Plats och tid
Beslutande

Blosset Almgatan 2, torsdagen den 29 april 2021 kl 09:00-11.25
ajournering 10.10-10.30
Anne Li Ullerholm (SD), Ordförande
Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande
Caroline Johansson (SD)
Inga Bakken (S)
Lise-Lott Johansson (SD)
Maria Berglund (KD)
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande Camilla Sjöberg (C)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Mårtensson (SD) ersätter
Christel Hedlund (SD)
Jörgen Johnsson (M) ersätter Zofia
Svensson (M)

Håkan Olsson (S) ersätter Vakant (S)
Leif Johansson (V) ersätter Christer
Stedt (S)

Ersättare

Raymond Blixt (SD)
Göran Palmkvist (M)

Elena Gordeeva (L)

Övriga närvarande

Jessica Alfredson, förvaltningschef
Mikael Henrysson, kommunstyrelsens
ordförande § 52, 53, 56

Mats Rosengren ekonomichef § 52, 53,
56
Julia Pietrik § 56

Justerare

Ulrika Thulin
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§ 52

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 3 maj.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 53

Dnr 2021-00005

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Ordförande föreslår att Punkt 5 Förslag Huvudavtal Omsorg i Bjuv av flyttas
upp till punkt 3.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt
ordförandes förslag.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 54

Dnr 2021-00006

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning

-I dagsläget finns idag 15 lediga lägenheter.
-Omställningen av korttiden till Varagården pågår. Inga förändringar
personalmässigt kommer att ske förrän efter sommaren. Sista helgen i maj
kommer den faktiska flytten att ske.
-Arbete med heltid som norm fortsätter med informationer och workshops
ute i verksamheterna. Projektledare Andrea Kuti informerar på nämnden i
maj

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 55

Dnr 2021-00057

Statsbidrag Vård och omsorg 2021
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen får varje år möjlighet att söka statsbidrag
från olika statliga myndigheter, (Skånes kommuner och regioner,
Länsstyrelsen, Kommunförbundet, Socialstyrelsen och Regeringskansliet),
för att kunna utveckla vård och omsorgsverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-29

Ärendet

Stimulansmedel inom ramen för insatser psykisk hälsa 2021
-Syftet är att genom gemensamt ansvarstagande stimulera en långsiktig
utveckling av verksamheterna i kommuner och regioner inom områden där
parterna gemensamt har identifierat utvecklingsbehov. Målsättningen är att
öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att främja
hälsa och förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i
alla åldrar. Insatserna ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet
mellan kvinnor och män och att stärka barnrättsperspektivet i enlighet med
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Personligt ombud
- Syftet med bidraget är att kommunerna ska kunna bygga upp och utveckla
arbete med personligt ombud. Enligt förordning (2013:522) om statsbidrag
till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar ska Socialstyrelsen fördela
medel till länsstyrelserna som i sin tur fördelar medel till kommuner.
Medel inom ramen för överenskommelse om en god och nära vård 2021
-Medlen för utvecklingsområdet får användas för följande områden
-En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård
-Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen
-Utbilda vårdens framtida medarbetare Medlen får användas till att stärka
nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda
satsningar.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Äldreomsorgslyftet
- Personalen ska även ges möjlighet att fortbilda sig genom andra
kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre. För dessa
utbildningar ska Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om
grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens
omsorg hos äldre samt myndighetens förslag till nationella kompetenskrav
för yrket undersköterska vara vägledande. Målgruppen vidgas vidare från
tidigare beslut till att även omfatta första linjens chefer inom vård och
omsorg om äldre
Statsbidrag motverka ensamhet och ge ökad kvalitet inom
Demensvård
- Statsbidraget får användas i följande syfte och för följande målgrupper, att
motverka ensamhet bland äldre, att öka kvaliteten i vården och omsorgen
om personer med demenssjukdom
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
- Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar
och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara:
förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, arbete för personcentrerad vård och
omsorg av personer med demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre,
öka personalkontinuiteten, förbättra samverkan mellan socialtjänst och den
kommunala och regionala hälso- och sjukvården, förebygga smittspridning
av covid-19, utveckla stöd till anhörigvårdare, utveckla
informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldreomsorgen
Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg-teknik
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
- Syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att
verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen. Genom att
stödja kommunerna både ekonomiskt och i frågor om förändringsledning,
upphandling, informationssäkerhet, infrastruktur, nyttorealisering m.m. ges
kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya
arbetssätt med adekvata tekniska verktyg. Samtidigt bör digitaliseringen
genomföras på ett sätt som säkerställer användarvänlighet för både de
äldre och för personalen.
Statsbidrag Habiliteringsersättning 2021
- Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och
ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt
LSS.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta tacka för redovisningen samt att återrapportera senast mars 2022.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-06 § 37

Tilläggsyrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar tillägg med
-att förtydliga underlaget med summa statsbidrag per område och den totala
summan av statsbidragen.
Håkan Olsson (S) yrkar bifall
Inga Bakken (S) yrkar bifall
Leif Johansson (V) yrkar bifall
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall
Jörgen Johnsson (M) yrkar avslag till tilläggsyrkande
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag till tilläggsyrkande
Ordförande yrkar avslag till tilläggsyrkande
Caroline Johansson (SD) yrkar avslag till tilläggsyrkande
Susanne Mårtensson (SD) yrkar avslag till tilläggsyrkande
Lise-Lott Johansson (SD) yrkar avslag till tilläggsyrkande

Proposition

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkande och
Jörgen Johnsson (M) avslagsyrkande och finner att vård- och
omsorgsnämnden bifaller avslagsyrkandet.

Reservation

Ulrika Thulin (S) reserverar sig.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för redovisningen samt att
återrapportera senast mars 2022.

Reservation

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

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 56

Dnr 2021-00058

Förslag Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB
Sammanfattning

Avtalet syftar till att reglera samarbetet mellan Bjuvs kommun, genom Vårdoch omsorgsnämnden i Bjuvs kommun och Omsorg i Bjuv AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 21-03-30
Huvudavtal Omsorg i Bjuv AB

Ärendet

Syftet med bolagets, (utföraren), verksamhet är att tillhandahålla
omsorgstjänster till Vård- och omsorgsnämnden, (beställaren), enligt detta
avtal och fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och
sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med
flera lagar och förordningar inom området.

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB

Tilläggsyrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar
-att en genomgång av huvudavtal och bilagor görs på kommande nämnd.
-att inte delta i beslutet att godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB
Maria Berglund (KD) yrkar bifall
Inga Bakken (S) yrkar bifall

Ajournering

Ajournering 14.39
Sammanträdet återupptas 14.46

Yrkande

Lisbeth Madsen yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande om att ha
en genomgång av huvudavtal och bilagor på kommande nämnd.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Deltar ej i beslutet

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD), meddelar att de
inte deltar i beslutet:
- att godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Vård- och
omsorgsnämnden besluta
-att godkänna Huvudavtalet Omsorg i Bjuv AB
-att genomgång av huvudavtal och bilagor görs på kommande nämnd.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-04-06 § 36

Yrkande

Kai Christiansen yrkar återremiss för ytterligare beredning.
Håkan Olsson yrkar bifall
Ulrika Thulin yrkar bifall
Zofia Svensson yrka bifall

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar återremittera ärendet för ytterligare
beredning. Ärendet åter till Vård- och omsorgsnämnden den 29 april.

Beslutsunderlag Vård-- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-15 § 51

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10.10
Sammanträdet återupptas 10.30

Yrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar
-att beslut om ersättningsmodellens utformning och innehåll ska göras innan
beslut om avtal.
-att om tvist ej kan lösas mellan parterna så ska beslut ske i
Kommunfullmäktige.
Håkan Olsson (S) yrkar bifall
Inga Bakken (S) yrkar bifall
Maria Berglund (KD) yrkar bifall
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall
Leif Johansson (V) yrkar bifall

Justerarnas signaturer
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Yrkande
Maria Berglund (KD) yrkar
-att förlängningen av avtalet ersätts med:
Option att förlänga avtalet 2 gånger med 2 år i taget.
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall
Inga Bakken (S) yrkar bifall
Håkan Olsson (S) yrkar bifall
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall
Leif Johansson (V) yrkar bifall
Jörgen Johansson yrkar avslag på Ulrika Thulin (S) och Maria Berglund
(KD) yrkande
Lisbeth Madsen (M) yrkar avslag på Ulrika Thulin (S) och Maria Berglund
(KD) yrkande
Caroline Johansson (SD) yrkar avslag på Ulrika Thulin (S) och Maria
Berglund (KD) yrkande
Lise-Lott Johansson (SD) yrkar avslag på Ulrika Thulin (S) och Maria
Berglund (KD) yrkande
Susanne Mårtensson (SD) yrkar avslag på Ulrika Thulin (S) och Maria
Berglund (KD) yrkande
Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) yrkande och Jörgen
Johnsson (M) avslagsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden
bifaller avslagsyrkandet.

Votering

Votering begärs och ska genomföras.
NEJ=Ulrika Thulins (S) yrkande
JA=Jörgen Johnssons (M) avslagsyrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan.
NEJ=6 röster
JA=6 röster
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i:
NEJ=6
JA=7

Proposition

Ordförande ställer proposition på Maria Berglunds (KD) yrkande och Jörgen
Johnsson (M) avslagsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden
bifaller avslagsyrkandet.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Votering

Votering begärs och ska genomföras.
NEJ=Maria Berglunds (KD) yrkande
JA=Jörgen Johnssons (M) avslagsyrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan.
NEJ=6 röster
JA=6 röster
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i:
NEJ=6
JA=7

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Huvudavtalet Omsorg i
Bjuv AB.

Reservation

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

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 57

Dnr 2021-00028

Delegationsbeslut mars 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 2021-01-012021-03-31
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-04-06

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av
delegationsbesluten

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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