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Sammanträdesdatum 
2020-10-08 

 
 

  
 

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, torsdagen den 8 oktober 2020 kl 09:00-10:45 
Beslutande 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Anne Li Ullerholm (SD), Ordförande 
Christel Hedlund (SD) 
Lisbeth Madsen (M), 1:e vice ordförande 
Zofia Svensson (M) 
 
Börje Sjöstrand (SD) ersätter Lise-Lott 
Johansson (SD) 
Susanne Mårtensson (SD) ersätter 
Caroline Johansson (SD) 
 
 

Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande 
Christer Stedt (S) 
Camilla Sjöberg (C) 
 
 
Håkan Olsson (S) ersätter Inga Bakken 
(S) 
Kai Christiansen (S) ersätter Bert Roos 
(S) 
Elena Gordeeva (L) ersätter Maria 
Berglund (KD) 

Ersättare Jörgen Johnsson (M) 
Göran Palmkvist (M) 
Leif Johansson (V) 

 

Övriga närvarande Jessica Alfredson, förvaltningschef 
Karin Larsson, ekonom 
Emina Muratovic, enhetschef, § 101 

 

Justerare Lisbeth Madsen (M) 

Justeringens plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, 2020-10-08 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
  Eva-Marie Hasslöf 

Paragrafer §§ 99-108 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Anne Li Ullerholm 

 

 

 
 
Justerare  

Lisbeth Madsen (M) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-08 

Anslaget är uppsatt  2020-10-09-2020-10-30  

Förvaringsplats för protokollet Almliden 
 

Underskrift 
 

 Eva-Marie Hasslöf 
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§ 99 Dnr 2020-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Lisbeth Madsen (M) justera 
dagens protokoll den 8 oktober.  
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§ 100 Dnr 2020-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Ärende fyra utgår på grund av förhinder. 
Enskilt ärende läggs till Anmälan,  punkt 11. 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag.  
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§ 101 Dnr 2020-00006  

Presentation, Emina Muratovic, enhetschef Solhemmet 

Sammanfattning 
Emina Muratovic presentera sig och särskilda boendet Solhemmet.  
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna, tacka för informationen 
samt hälsa Emina Muratovic välkommen till Bjuvs kommun.  
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§ 102 Dnr 2020-00003  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns fyra personer i kö till demensboende samt 7 lediga 
lägenheter. 
-9 platser är belagda på Almlidens korttidsboende.  
-Hemtjänsttimmarna ökar trots färre antal vårdtagare. Jämfört med januari 
har varje vårdtagare i snitt 10 timmar mer/månad samt att det finns fler 
ärenden som har över 120 timmar/månad 
-Sjuksköterskan inom psykiatri och LSS har sagt upp sig. Rekryteringen, 
som påbörjats, kommer att göras för att förstärka sjuksköterskegruppen. I 
planen ingår att ha en sjuksköterska för LSS och en för socialpsykiatrin. 
-Resultat från vad äldre tycker om äldreomsorgen har kommit och håller på 
att analyseras. Redovisning kommer. 
-Incident i Ekeby gällande hemtjänstbil och nattpatrullens bil har hanterats 
bra kommunövergripande, där bland annat trygghetsamordnare, 
nattvandrarare, polis varit iblandade för att lösa situationen.  
 

 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Besöksförbudet är upphävt från den 1 oktober. Risk- och 
konsekvensanalyser och rutiner är gjorda. Informationsbrev skickades ut till 
anhöriga.  
-Träffpunkterna och mötesplatserna kommer att bjuda in deltagare i 
begränsad form av mindre grupper. 
-Restaurangerna på särskilda boenden är fortsatt stängda för externa 
gäster.  
 

 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Redovisade med bildspel hur arbetet fortskrider med Omsorg i Bjuv AB, 
bland annat: 
 
-Förbereder inrangeringsförhandlingar, som kommer att ske i november. 
Förhandlingarna rör frågor om anställningsvillkor i de olika avtalen. 
-Ärendestyrning, ekonomi och olika avtal mellan bolag och kommun 
respektive bolag och nämnd håller på att utarbetas. Kommer att presenteras 
i nämnden. 
 

 

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

Delårsrapport 2020 

Sammanfattning 
Utfallet per den 31 augusti visar en förväntad prognos på -3,5 mnkr vilket är 
något sämre mot tidigare prognos, -3,3 mnkr. Avvikelsen beror på ökade 
kostnader mot budget för personlig assistans samt intäktsbortfall orsakat av 
pandemin. Pandemin har även bidragit till en ökning av externa kostnader, 
vilket delvis kan återsökas från Socialstyrelsen. Andra områden som avviker 
mot budget är inom myndigheten för bostadsanpassning och hemtjänst 
enligt LOF samt ett utökat behov av personal finns inom särskilt boende och 
hemtjänsten  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Delårsrapport 2020, ekonomisk redovisning av vård och omsorg samt 
kostverksamheten avseende januari till och med augusti.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott besluta föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta noterar 
att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under 
innevarande budgetår avseende delårsrapport. Vård- och omsorgsnämnden 
uppdrar åt förvaltningschef att föreslå nämnden förslag till åtgärder för att nå 
en budget i balans. Nämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen   
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar att till nämnden redovisas vad den förväntade 
prognosen på helår skulle vara utan de statliga pandemistöden. 
 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall  
ordförande yrkar bifall 
Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall. 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta  
-att notera att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot 
budget under innevarande budgetår avseende delårsrapport.  
-att uppdra åt förvaltningschef att föreslå nämnden förslag till åtgärder för att 
nå en budget i balans. 
-att till nämnden redovisas vad den förväntade prognosen på helår skulle 
vara utan de statliga pandemistöden. 
Nämnden beslutar överlämna rapporten till kommunstyrelsen   
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-28 § 57 
 
Redaktionell ändring 
Under rubrik sammanfattning i tjänsteskrivelsen står 
"hemtjänst enligt LOF" vilket ska vara "hemtjänst enligt LOV" 
 
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar att i rapporten till Kommunstyrelsen redovisa den 
förväntade prognosen på helår utan de statliga pandemistöden om 
ytterligare -3,5 miljoner. 
 
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall 
Kai Christiansen (S) yrkar bifall. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
-att notera att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot 
budget under innevarande budgetår avseende delårsrapport.  
-att uppdra åt förvaltningschef att föreslå nämnden förslag till åtgärder för att 
nå en budget i balans. 
-att i rapporten till Kommunstyrelsen redovisa den förväntade prognosen på 
helår utan de statliga pandemistöden om ytterligare -3,5 miljoner." 
Nämnden beslutar överlämna rapporten till kommunstyrelsen   
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§ 106 Dnr 2020-00093  

Dom nr 9, (sekretess) 
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§ 107 Dnr 2020-00094  

Dom nr 10, (sekretess) 
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§ 108 Dnr 2020-00046  

Anmälningar 

Sammanfattning 
Beslut KS § 113 
Tjänsteskrivelse-Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från och 
med 2021 avseende Skånes kommuner, daterad 2020-08-13 
Tjänsteskrivelse-Enskilt ärende 
Bilaga 
 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga anmälningarna till handlingarna.  
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