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§1

Dnr 2021-00004

Val av justerare samt datum och tid för justering

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Lisbeth Madsen (SD) att justera
dagens protokoll den 1 februari.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-01-28
Vård- och omsorgsnämnden

§2

Dnr 2021-00005

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Ulrika Thulin (S) väcker ett initiativärende vilket ordförande föreslår placeras
enligt nedan:
Ärende 13 Initiativärende-Angående mat för distribution eller avhämtning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen enligt
ordförandes förslag.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-01-28
Vård- och omsorgsnämnden

§3

Dnr 2021-00006

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning

-I inga personer i kö samt 20 lediga lägenheter.
-Fyra platser är belagda på Almlidens korttidsboende.
-Rekrytering pågår av sjuksköterska socialpsykiatrin.
-Verksamhetschef för LSS/Socialpsykiatri Sara Månsson har sagt upp sig
avslutar sin tjänst
den 31 mars. Rekrytering pågår.
-Löneöversyn för 2021 är påbörjad både centralt med facken och internt.
Lönedialoger ska vara genomförda senast 5 mars.
-Medarbetarenkäten håller på att analyseras. Ser bra ut för vård och
omsorg.
-Förlikningsavtal har upprättats mellan Tunstall AB, (larmoperatör) och
Bjuvs kommun efter incidenten med att larmplattformen inte fungerade i
oktober.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för
informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
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Vård- och omsorgsnämnden

§4

Dnr 2020-00038

Information Covid-19/Coronaviruset
Sammanfattning

-Jul och nyårshelgen var tillgången på personal ansträngd, då många hade
symtom.
-Första vaccinationsomgången är klar på särskilda boende, både
vårdtagare och personal. Planering pågår för hemtjänstpersonal och
vårdtagare i ordinärt boende. 50% av personalen i hemtjänst och 70% av
personalen i särskild boende har anmält intresse för vaccination.
-Fortsatta vaccinationerna kommer fördröjas på grund av att inte finns
tillräckligt med vaccin att tillgå.
-Utredningen från Varagården redovisades gällande pandemin. Resultatet
är att bland annat titta över rutiner, ha fortsatt bra kommunikation, utreda
smittspårningsrutinen, förbereda frågan för besöksförbud om det skulle bli
nytt utbrott, beredskapsplanering för chefspositioner.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för
informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§5

Dnr 2020-00017

Information Omsorg i Bjuv
Sammanfattning

-Huvudavtalet mellan Vård- och omsorgsnämnden och Bjuvs kommun
kommer att behandlas i styrelsen.
-Huvudavtalet reglerar bland annat bolagets uppdrag, bemanning, ekonomi,
kunskapskrav, tillgång till arbetskläder och lokaler.
I avtalet regleras också att Omsorg i Bjuv AB även fortsättningsvis ska
arbeta efter de policy och styrdokument som gäller för Bjuvs kommun,
detsamma gäller för de stödfunktioner och system som används inom ex
HR, Ekonomi, Upphandling, IT.
Som bilaga till huvudavtalet kommer
-Inrangeringsförhandlingen är nu klar och reglerar de avtal som gäller inom
HR-området. Avtalen är likalydande de nuvarande med undantag för avtalet
gällande personlig assistans där ett lokalt avtal kommer att tecknas.

Yrkande

Christer Stedt (S) yrkar att alla anställningsavtal ska skrivas om från Bjuvs
kommun till Omsorg i Bjuv AB

Rättelse av yrkande

Christer Stedt (S) yrkar ”att uppmana bolaget att skriva om

anställningsavtalet med respektive anställd.”

//Justerat av ordförande och Lisbeth Madsen, 210203
Håkan Olsson (S), Inga Bakken (S), Ulrika Thulin (S), Kai Christiansen (S),
Camilla Sjöberg (C), Maria Berglund (KD) yrkar bifall till förslag
Ajournering
Mötet ajournerar sig 10.04
Sammanträdet återupptas 10.14

Avslagsyrkande

Christel Hedlund (SD) yrkar avslag på Christer Stedts (S) yrkande.
Lise-Lott Johansson (SD), Susanne Mårtensson (SD), Lisbeth Madsen (MI
yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-01-28
Vård- och omsorgsnämnden

Proposition

Ordförande ställer proposition Christer Stedts (S) yrkande och Christel
Hedlunds SD) avslagsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden
beslutar godkänna samt tacka för informationen.

Votering

Votering är begärd och ska genomföras.
Ja=Christer Stedts (S) yrkande
Nej=Christel Hedlunds (SD) yrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan:
JA=6 röster
Nej=6 röster
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i
JA=6 röster
Nej=7 röster
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt
tacka för informationen.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Kai Christiansen(S), Christer Stedt (S),
Maria Berglund (KD), Camilla Sjöberg (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna samt tacka för
informationen.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Kai Christiansen(S), Christer Stedt (S),
Maria Berglund (KD), Camilla Sjöberg (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
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§6

Dnr 2020-00014

Ekonomisk rapport november 2020
Sammanfattning

Månadsrapporten för november visar en positiv avvikelse mot budget på 2,6
mnkr. Vid föregående månadsrapport var det en negativ budgetavvikelse på
1,6 mnkr. Skillnaden mellan perioderna är att ersättning från
Socialstyrelsen, på grund av pandemin, har bokats upp med 4,8 mnkr för
perioden augusti till november samt att tidigare ansökan för perioden mars
till juli har inkommit med 1,5 mnkr. Ett statsbidrag med inriktning på särskild
satsning på krisstöd till personal inom vården har kommit in på 284 tkr samt
ett statsbidrag med inriktning på teknik, kvalitet och effektivitet med den
äldre i fokus på 250 tkr. Under november har sjuklöneersättning på 241 tkr
kommit in, totalt för perioden är det 2,8 mnkr.
Inom äldreomsorgen är det lägre intäkter mot budget då boendeplatser har
stått tomma samt att personalkostnaden har ökat mot budget inom särskilda
boenden såväl som inom hemtjänsten.
LSS/Socialpsykiatrin visar en avvikelse mot budget där personlig assistans
förväntar ett underskott mot budget på 1,8 mnkr, vilket är betydlig lägre mot
vad som befarades vid ingången av året. Två ärenden avslutade vilket
dämpar underskottet något.
Kostenheten visar ett underskott mot budget på 1,9 mnkr. Intäkter saknas
helt för måltider inom HVB då verksamheten är avvecklad. Intäkter från
externa gäster har också minskat betydligt på grund av pandemin.
Effektiviseringsposten för perioden är på 2,7 mnkr men dämpas av lägre
personalkostnader på 1,3 mnkr samt lägre driftkostnader.
Den förväntade prognosen för året tyder på ett nollresultat med tanke på
återsökta medel från Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-07
Ekonomisk rapport november 2020
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar på ett
överskott mot budget per november månad samt att prognosen framöver
visar på en budget i balans

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-01-28
Vård- och omsorgsnämnden

Tilläggsyrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar
-att nämnden på nästa sammanträde ska få en särredovisning av
specificerade statsbidrag och totalsumman av statsbidrag för 2020 kopplade
till pandemin,
-att nämnden på nästa sammanträde får en redovisning av förslag på
besparingsåtgärder ifrån förvaltningschefen som motsvarar totalsumman av
statsbidrag för 2020 för att förebygga ett troligt negativt resultat för 2021.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins
(S) tilläggsyrkande till förvaltningens förslag och finner att vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S) och Maria Berglund reserverar sig till
förmån för eget yrkande

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård - och
omsorgsnämnden besluta notera att resultatet visar på ett överskott mot
budget per november månad samt att prognosen framöver visar på en
budget i balans

Reservation

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S) och Maria Berglund reserverar sig till
förmån för eget yrkande

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-18 § 6

Tilläggsyrkande

Ulrika Thulin (S) yrkar
-att nämnden på nästa sammanträde ska få en särredovisning av
specificerade statsbidrag och totalsumman av statsbidrag för 2020 kopplade
till pandemin,
-att nämnden på nästa sammanträde får en redovisning av förslag på
besparingsåtgärder ifrån förvaltningschefen som motsvarar totalsumman av
statsbidrag för 2020 för att förebygga ett troligt negativt resultat för 2021.
Kai Christiansen (S), Inga Bakken (S), Camilla Sjöberg (C), Maria Berglund
(KD) bifaller yrkandet.

Avslagsyrkande

Christel Hedlund (M) yrkar avslag på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande.
Lise-Lott Johansson (SD), Zofia Svensson (M), Lisbeth Madsen (M),
Susanne Mårtensson (SD) yrkar bifall till avslagsyrkandet.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Proposition

Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och
Christel Hedlund (S)avslagsyrkande och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Christer Stedt (S), Kai Christiansen (S),
Maria Berglund (KD), Camilla Sjöberg (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård - och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar på ett
överskott mot budget per november månad samt att prognosen framöver
visar på en budget i balans.

Reservation

Ulrika Thulin (S), inga Bakken (S), Christer Stedt (S), Kai Christiansen (S),
Maria Berglund (KD), Camilla Sjöberg (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§7

Dnr 2020-00128

Svar-Initiativärende-TimeCare
Sammanfattning

Vid vård och omsorgsnämndens sammanträde 2019-11-21 redovisade
förvaltningen hur Timecare implementerats och används i verksamheterna.
Bakgrunden till redovisningen var att ordförande begärde svar/redovisning
på frågor kring hur schemaläggningen gjordes och vilka regler som
tillämpades efter att TimeCare införts som planeringsverktyg.
Vid sammanträdet beslutades att ytterligare uppföljning av arbetet med
Timecare skulle ske i november 2020.
Initiativärende lämnades vid sammanträdet 2020-12-17 med begäran om att
få vetskap om hur arbetet fungerar ute i organisationen och hur
implementeringen av ”Handboken” har gått. Initiativärendet önskade också
en redovisning av kostnaderna per år för drift och licenser av Timecare.
Under 2020 har en arbetsgrupp inom Vård och omsorgsförvaltningen
bestående av verksamhetschef för äldreomsorgen, enhetschefer och
samordnare från både äldreomsorg och LSS, HR-konsult samt representant
från Kommunal arbetat fram förslag till bemanningshandbok.
Bemanningshandboken upprättades i syfte att vara ett stöd för både chefer,
samordnare och medarbetare kring främst schemaläggning.
När bemanningshandboken var klar att presentera togs den upp i Fösam för
beslut vilket Kommunal framförde att de ej godkände då de hade annan
åsikt kring delar av innehållet gällande schemaperioder i förhållande till
beräkningsperiod.
Därav begärde Kommunal förhandling i ärendet. Ärendet avsåg hantering
av plus- och minustid i schemaverktyget TimeCare, där Kommunal ansåg
att lokalt kollektivavtal skulle tecknas. Arbetsgivaren redogör för hur plusoch minustid hanteras i schemaperioden på de olika enheterna inom
kommunen och framhåller vikten av hållbar schemaläggning. Plus och
minustid regleras alltid i slutet av beräkningsperioden och på majoriteten av
enheterna utnyttjas inte plus- och minustid och all tid läggs alltid ut i
schemat. Kommunal hade en annan uppfattning och hävdade att all tid inte
läggs ut i schemat i vissa verksamheter. Därav ajournerades förhandlingen
och Kommunal fick i uppdrag att kontrollera med arbetsplatserna huruvida
all tid läggs ut under en schemaperiod eller ej. Förhandlingen skulle
återupptas när Kommunal inkommit med underlag. Då inget underlag
inkommit har inte förhandling kunnat återupptas. Av den anledningen har
bemanningshandboken lagts på paus i väntan på besked.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Ute i verksamheterna hörs det sällan numera några frågor eller oro kring
schemahanteringen.
Månadskostnaden för nyttjande av Time Care Pool/Plan är 17 000
kr/månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-18 § 7

Tilläggsyrkande

Maria Berglund (KD) yrkar att uppföljning av ärendet åter redovisas på
nämnden i maj
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna den lämnade informationen
samt att uppföljning sker på nämnden i maj.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum
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§8

Dnr 2020-00136

Gallring av pappershandlingar efter skanning i Ciceron
DoÄ
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens diarieförda handlingar förvaras både analogt i
förvaltningens närarkiv och digitalt i dokument- och ärendesystemet Ciceron
DoÄ, (Dokument och ärendehanteringssystem). Det sker en
dubbelhantering av handlingarna då digitala handlingar registreras i Ciceron
DoÄ och sedan skrivs ut. Pappershandlingar skannas in och de digitala
handlingarna registreras i Ciceron DoÄ. Inom vård- och omsorgsförvaltning
har det uppstått ett behov att endast hantera handlingarna på ett sätt för att
undvika onödig administrativ hantering. Genom att gallra pappershandlingar
efter skanning samt att inte skriva ut digitala handlingar undviker
förvaltningen dubbelhanteringen.
Diarieförda handlingar ska gallras enligt vård- och omsorgsnämndens
informationshanteringsplan som beslutades 2020-11-19.
Ciceron DoÄ uppfyller inte kraven för långtidsbevaring av elektroniska
handlingar men eftersom Bjuvs kommun kommer införa ett e-arkiv under
2021 finns förutsättningarna att migrera informationen till ett system för
långtidsbevaring i den nära framtiden.
Handlingar som inte får gallras är handlingar där det sker en
informationsförlust vid skanning. Till exempel om kvalitén på texten är så
pass dålig att den inte syns på den skannade handlingen eller om det inte
längre går att fastställa autenticiteten på handlingen.
Kommunarkivarie har tagit fram en checklista som varje nämnd/styrelse
behöver uppfylla för att gallring av skannade pappershandlingar ska vara
tillåten. Vård- och omsorgsförvaltning uppnår kraven som checklistan ställer
för att nämnden ska få gallra skannade pappershandlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-08
Rutin Gallring av skannade handlingar i dokument- och
ärendehanteringssystem, daterad 2021-01-08

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta godkänna
-att handlingar som diarieförs i vård- och omsorgsnämndens
dokumenthanteringssystem endast bevaras digital oberoende om det
inkommit eller upprättats hos myndigheten digitalt eller på papper
-att pappershandlingar ska skannas och gallras under förutsättning att det
inte möte hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medför
informationsförluster samt att det inskannade handlingarn bevaras i ett av
kommunarkivariens föreslagna filformat
-att handlingar där det krävs ett egenhändigt undertecknande utifrån ett
rättsligt perspektiv samt handlingar som drabbas av informationsförlust vid
skanning fortsätter att hanteras både på papper och digitalt
-att beslutet börjar gälla från den 1 januari 2021.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och
omsorgsnämnden besluta godkänna
-att handlingar som diarieförs i vård- och omsorgsnämndens
dokumenthanteringssystem endast bevaras digital oberoende om det
inkommit eller upprättats hos myndigheten digitalt eller på papper
-att pappershandlingar ska skannas och gallras under förutsättning att det
inte möte hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medför
informationsförluster samt att det inskannade handlingarn bevaras i ett av
kommunarkivariens föreslagna filformat
-att handlingar där det krävs ett egenhändigt undertecknande utifrån ett
rättsligt perspektiv samt handlingar som drabbas av informationsförlust vid
skanning fortsätter att hanteras både på papper och digitalt
-att beslutet börjar gälla från den 1 januari 2021.

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-18 § 8

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna
-att handlingar som diarieförs i vård- och omsorgsnämndens
dokumenthanteringssystem endast bevaras digital oberoende om det
inkommit eller upprättats hos myndigheten digitalt eller på papper
-att pappershandlingar ska skannas och gallras under förutsättning att det
inte möte hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medför
informationsförluster samt att det inskannade handlingarn bevaras i ett av
kommunarkivariens föreslagna filformat
-att handlingar där det krävs ett egenhändigt undertecknande utifrån ett
rättsligt perspektiv samt handlingar som drabbas av informationsförlust vid
skanning fortsätter att hanteras både på papper och digitalt
-att beslutet börjar gälla från den 1 januari 2021.

Justerarnas signaturer
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§9

Dnr 2020-00138

Samråd för Detaljplan Brogårda 8:7 och del av 8:36
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över Detaljplan för
Brogårda 8:7 och del av 8:36 i Bjuv

Beslutsunderlag

Rev Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18
Synpunkter från Kommunala Pensionärsrådet, daterad 2021-01-08
Protokoll § 112, Byggnadsnämnden, daterad 2020-11-02
Följebrev Samråd Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36, daterad
2020-120-7
Behovsbedömning, datera 2020-09-22
Planbeskrivning, daterad 2020-12-10
Plankarta, daterad 2020-12-10

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 och korttidsboende. 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 utformade enligt de regelverk som finns.
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat
följande synpunkter
-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.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

Sida

16 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-28
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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 omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta godkänna Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36

Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-18 § 9

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Justerarnas signaturer
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§ 10

Dnr 2021-00010

Interna kontrollmål 2021
Sammanfattning

Den interna kontrollplanen omfattar förslag till kontrollmoment inom Vårdoch omsorgsnämndens ansvarsområde i enlighet med reglementet för
intern kontroll.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår, utifrån en risk- och
väsentlighetsanalys, kontrollmålen för 2021
1. Följsamhet och uppföljning av ekonomin
Verksamhetens grundläggande behov kan inte uppfyllas då behoven ökar
och har en ökad komplexitet. Kraven på verksamheten ökar och med
minskade resurser kan dessa krav inte uppfyllas tillfredsställande.
2. Säkerställa att dokumentationen utförs på korrekt sätt
Bristande dokumentation innebär risk för bristande patientsäkerhet och att
insatser inte utförs på rätt sätt eller inte alls. Dokumentationen är ett viktigt
verktyg för att ge en trygg och säker omvårdnad.
3. Säkerställa hanteringen av läkemedel
Brister i hanteringen av läkemedel innebär en stor risk för
patientsäkerheten.
4. Hög efterlevnad av hygienrutiner
Brister i efterlevnaden av hygienrutiner innebär risk för ökad smittspridning
och patientsäkerheten.
5.Delegeringar hålls aktuella och uppdaterade
Ej aktuella delegeringar innebär risk för patientsäkerheten då kunskapen
och kompetensen kan vara bristfällig och inte hållas aktuell.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-11
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden
besluta fastställa plan för interkontroll 2021 i enlighet med bilagt förslag och
att överlämna planen till kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och
omsorgsnämnden besluta fastställa plan för interkontroll 2021 i enlighet
med bilagt förslag och att överlämna planen till kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-18 § 10

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar fastställa plan för interkontroll 2021 i
enlighet med bilagt förslag och att överlämna planen till kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 11

Dnr 2020-00109

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

Förvaltningsrätten i Malmö
Datum: 2020-12-14 Mål nr 3715-20
Ärende: Överklagan gäller Avlösarservice enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Ansökan avser avlösarservice i hemmet, då en vårdnadshavare ska följa
med ett av syskonen på aktivitet, andra syskonet behöver då tillsyn.
Nämnden anser att behovet kan tillgodoses av andra vårdnadshavaren för
hemmavarande syskonet.
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Datum: 2020-12-15 Mål nr 241-20
Ärende: Överklagan gäller Personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS:
Ansökan avser att vilja tillhöra personkrets 3 i 1 § 3 kap och vill beviljas
personlig assistans. Nämnden anser att vårdtagaren inte har så stort
hjälpbehov som krävs för att ingå i personkrets 3.
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Datum: 2020-01-14 Mål nr 5398-20
Ärende: Överklagan av Bostadsanpassningsbidrag.
Ansökan avser ledstång/räcke för entrédörrar.
Beslut: Förvaltningsrätten upphäver överklagan och skickar tillbaka till
nämnden för ny utredning på grund av att vårdtagaren har
balanssvårigheter.

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna redovisningen
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§ 12

Dnr 2020-00022

Delegeringsbeslut december 2020
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 2020-01-012020-12-31.
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-01-18

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av
delegationsbesluten

Justerarnas signaturer
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§ 13

Dnr 2021-00020

Initiativärende-Angående mat för distribution eller
avhämtning
Sammanfattning

Ulrika Thulin (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende
På Vård- och Omsorgsnämndens Arbetsutskott den 18/1-2021 nåddes vi av
informationen att flertalet av dem som behöver vår hemtjänst har tappat i
vikt pga brist på näringsriktig mat och nedstämdhet med anledning av
rådande pandemisituation.
Arbetsutskottet var överens om att något måste göras och på en direkt fråga
ifrån Förvaltningschefen om detta skulle ses som ett uppdrag, svarade
majoriteten nej. Vi anser dock att problematiken är viktig att lösa, då det
gäller våra medborgares hälsa.
Restaurangen på t.ex. Varagården är för tillfället stängd med anledning av
pandemin och matdistributionen av kyld mat bedöms och beviljas som
bistånd.
Det finns säkert ett flertal som tidigare gick till ex. Varagården dagligen för
att äta och med det anses dem inte vara i behov av kyld mat.
Under rådande omständigheter anser vi att man ska se över möjligheterna
till avhämtning av mat på t.ex. Varagården, likt som för gymnasieeleverna
med en bokad tid.
Under rådande omständigheter anser vi att man ska se över möjligheterna
att under en begränsad period möjliggöra för fler att ta del av den kylda
maten med hemleverans.
Vi yrkar därför:
- Att initiativärendet skickas för beredning och tas upp på nästkommande
nämndsmöte,
- Att man ska se över möjligheterna till avhämtning av mat på t.ex.
Varagården, likt som för gymnasieeleverna med en bokad tid,
- Att man ska se över möjligheterna att under en begränsad period
möjliggöra för fler att ta del av den kylda maten med hemleverans.
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Ajournering
Mötet ajournerar sig 10.38
Sammanträdet återupptas 10.48

Yrkande

Ordförande yrkar avslag på initiativärendet.

Ajournering
Mötet ajournerar sig 11.22
Sammanträdet återupptas 11.40

Proposition

Ordförande ställer proposition Ulrika Thulins (S) initiativärende och eget
avslagsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att
initiativärendet avslås.

Votering

Votering är begärd och ska genomföras.
Ja=Ulrikas Thulins (S) initiativärendet
Nej=Ordförandes avslagsyrkande

Omröstningsresultat

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan:
JA=-6 röster
Nej=6 röster
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i
JA=6 röster
Nej=7 röster
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att
initiativärendet avslås.

Reservation

Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Kai Christiansen(S), Christer Stedt (S),
Maria Berglund (KD), Camilla Sjöberg (C) reserverar sig skriftligen till
förmån för eget yrkande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att initiativärendet avslås.

Reservation

./. Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S), Kai Christiansen(S), Christer Stedt (S),
Maria Berglund (KD), Camilla Sjöberg (C) reserverar sig skriftligen till
förmån för eget yrkande
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§ 14

Dnr 2021-00015

Anmälningar
Sammanfattning

-Protokoll styrelsemöte Omsorg i Bjuv AB 201221

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga anmälan till handlingarna.
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