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§ 71 Dnr 2022-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Anders Månsson (S) att justera 
dagens protokoll. 
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§ 72 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 73 Dnr 2022-00003  

Förvaltningschefen informerar samt Rapport 
verksamhet 

Sammanfattning 
Rapport verksamhet bifogas protokollet. 
 
Malin Sjöberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS) redovisade 
Inspektionen för vård och omsorgs rapport om nationella undersökningen 
gällande Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för 
äldre. Delredovisning av resultat på nationell nivå avseende kommunernas 
hälso- och sjukvård. 
 
MAS informerade om utredning av legionella på särskilt boende. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 74 Dnr 2022-00013  

Delårsrapport 2022 

Sammanfattning 
Utfallet per den 31 augusti visar en förväntad prognos på helåret med 
 -5 000 tkr.  
 
Det negativa resultatet för delåret 2022 består delvis av ökade 
personalkostnader till följd av pandemin. Timlöner, ersättning för obekväm 
arbetstid och övertidsersättning, har varit höga under de första månaderna 
vilket bidrar till det negativa resultatet. Under sommarmånaderna ligger 
kostnaden för köp av sjuksköterskor dubbelt mot tidigare månader, vilket 
medför en ökad kostnad på ca 800–900 tkr/ månad. Ökade behov i 
äldreomsorgen påverkar personalkostnaderna negativt även om det är mer 
stabilt än under årets första månader. Även om läget har stabiliserats så ger 
en närmare analys av kostnaderna i OiB under juni och juli att kostnaderna 
avseende personal ökar i äldreomsorgen vilket stämmer med det ökade 
behovet. 
 
Vid analys av kostnaderna i förvaltningen kan man notera att Färdtjänsten 
och personlig assistans ej har utökning i 2022 års budget och visar ett litet 
underskott för perioden, inga övriga verksamheter sticker ut bortsett ovan 
nämnda personalkostnader. 
 
Budgeten i OiB är en spegel av budgeten i förvaltningen som sedan 
faktureras över till förvaltningen och ger förvaltningen dess resultat. Denna 
budget såväl som budgeten i förvaltningen har således inte justerats för de 
ökade kostnader som bolagiseringen har medfört bland annat den ökade 
kostnaden för ingående moms i bolaget, ökade licenskostnader, försäkring, 
revision och konsultation mm. Det hittills negativa resultatet består till viss 
del av ovan ökade kostnader för ingående moms som ej blivit kompenserad 
för i budgeten. 
 
Exempel på kostnader enligt ovan är: 
 
• Ingående moms 606 tkr per månad (enligt exempel från budgetskrivelse 
avseende maj  
 2022). 
• Licenser 480 tkr / år 
• Försäkringar 60 tkr / år 
• Revisionsarvode 150 tkr / år 
• Konsultationer 400 tkr / år 
• Tillstånd från IVO 300 tkr / år 
• Pensionskostnader avstämning vid delår- samt helårsbokslut 
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Den ökade inflationen som är ett faktum nu är ej heller beaktad i 2022 års 
budget vilket medför ökade kostnader på inköp. 
 
Vi ser även en viss osäkerhet och de ökade kostnaderna hänförliga till 
Heltid som norm. En stor andel av medarbetarna har under året gått upp till 
heltid. Den stora ökningen har skett under våren, mars till maj, då också 
behoven av hemtjänst har ökat något. 
 
Heltid som norm bedöms dock även öka kostnaderna då det ej går att fullt 
ut kompensera med ändrade scheman och färre timanställda samtidigt som 
arbetstidslagen ska följas. 
 
För att minska kostnadsökningen till följd av den ökade 
sysselsättningsgraden pågår arbetet för att ytterligare effektivisera och 
optimera schemaläggning och bemanningen som också kan ge underlag för 
vidare analyser, prioriteringar och beslut. 
 
Åtgärdsplan för budget i balans 
 
För att förvaltningen ska kunna vidta åtgärder för en budget i balans krävs 
ett långsiktigt och strategiskt arbete för att identifiera åtgärder.  
För att kunna genomföra detta långsiktiga och strategiska arbete krävs rätt 
förutsättningar och verktyg för att både planera, följa upp och analysera och 
därefter kunna styra resurserna utifrån volym och behov. 
Arbetet med att ta fram en modell för resursfördelning är påbörjad med en 
kartläggning som ger underlag för att koppla ihop insatser med kostnader 
för att möjliggöra en beskrivning och analys av konsumtionen. Modellen 
som tas fram ska ge förutsättningar för en god ekonomisk styrning med 
tydliga principer som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet och 
användas som grund till budget, resursfördelning, prognoser och 
demografimodeller. 
Förutom detta fattade nämnden vid sammanträdet i augusti 2022 beslut om 
åtgärder för förvaltningen att arbeta med vilket förväntas ge effekt under 
året.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-22 
Delårsrapport 2022, ekonomisk redovisning av vård och omsorg avseende 
januari till och med augusti.  
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att prognosen för helåret 
indikerar ett befarat underskott mot budget under innevarande budgetår 
avseende delårsrapport samt att godkänna åtgärdsplan. Nämnden beslutar 
överlämna rapporten till kommunstyrelsen  
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§ 75 Dnr 2022-00077  

Underrättelse om granskning - Detaljplan för Vrams 
Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har fått Detaljplan Vram Grunnarstorp 1:15, Bjuvs 
kommun för granskning.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-13 
Bilaga 1, Svar remiss från organisationerna inom Kommunala 
Pensionärsrådet, 2022-09-19 
Bilaga 2, Svar remiss från organisationerna inom Kommunala 
Pensionärsrådet, 2022-05-22 
Följebrev 
Protokoll 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik inklusive bilagor 
Miljögeoteknisk rapport inklusive bilagor 
Planeringsunderlag geoteknik 
Riskutredning farligt gods och verksamheter 
Naturvärdesinventering 
Bullerutredning 
Planeringsunderlag landskapsbild 
MKB Miljökonsekvensbeskrivning 
Kvalitetsprogram 
Trafikutredning 
Lokaliseringsutredning 
VA- och skyfallsutredning 
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- 
och logistikanläggning. 
Planområdet ansluter till verksamhetsområden i Åstorps kommun.  
Detaljplanen föreslår ianspråktagande av jordbruksmark. Kommunen 
bedömer att ett genomförande av planen kan antas innebära betydande 
påverkan för miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med 
mark, vatten och andra resurser. 
 
Vård- och omsorgsnämnden anser att en av det viktigaste faktorer för 
utveckling av välfärden är att befolkningen har arbete.  
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Arbetslösheten i Bjuvs kommun, i likhet med övriga Skåne är högre än 
genomsnittet i Sverige. 
Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns det behov av insatser för att 
höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten. Med stöd i detta kan 
arbetsplatser på rätt ställe och med rätt förutsättningar anses utgöra ett 
väsentligt samhällsintresse. 
 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har tagit del av 
handlingarna och har inget nytt att erinra om vid utförd granskning utan 
vidhåller det påpekande noteringar de framförde vid remissvar om i 
samrådet, 2022-05-02 
 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter. 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för Vrams 
Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun.   
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§ 76 Dnr 2022-00078  

Underrättelse om granskning II - Detaljplan för Orren 2 
m fl, Bjuvs kommun 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, görs 
härmed tillgängligt för granskning II.  
Bjuvs kommun har förvärvat ett antal fastigheter inom kvarteret Orren och 
har utlyst en markanvisningstävling med syfte att utveckla platsen med 
bostäder. Detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv utgår från det vinnande 
markanvisningsförslaget och föreslår en varierande bebyggelse med 
bostäder i olika utformning, storlek och höjd, ett torg med 
centrumverksamheter i bottenvåningarna och en förstärkt koppling till 
Folketshusparken med en parkyta i norr för dagvattenhantering   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-13 
Bilaga 1 Svar på granskning II från Kommunala Pensionärsrådet, 2022-09-
19 
Bilaga 2 Svar på granskning 1 från Kommunala Pensionärsrådet, 2021-09-
11 
Följebrev 
Protokoll 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Teknisk PM geoteknik 
Markteknisk undersökningsrapport 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
VA- och dagvattenutredning 
PM principskiss dagvattenlösning 
Trafik-, buller- och riskutredning 
Solstudie 
 
Ärendet 
Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 2022-03-24 §25. Länsstyrelsen 
fattade 2022-05-19 beslut att upphäva kommunens antagandebeslut. 
Detaljplanen har sedan dess reviderats gällande principlösning för 
dagvattenhantering och marken har höjdsatts. Då planområdet har utökats 
med allmän platsmark sedan tidigare granskning ska en ny granskning 
genomföras. 
Syftet med Detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och bebygga 
fastigheterna Orren 2 m fl i Bjuv. 
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Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget som möjliggör 
utvecklingen av de centrala delarna av Bjuv med tillgänglighetsanpassade 
byggnader och grönytor för Bjuvs kommuns alla invånare. 
 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har tagit del av 
tillgängliga handlingar och har inget nytt att erinra vid utförd granskning utan 
vidhåller de påpekade noteringarna som framfördes i remissvar 2021-09-11. 
 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter. 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna granskning II av Detaljplan 
för Orren 2 m fl Bjuv.   
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§ 77 Dnr 2022-00016  

Ej verkställda beslut 2022 

Sammanfattning 
Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 
 
Rapportering avseende läget den 22 augusti 2022 är verkställt 
-5 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där de 
enskilda tackat nej till erbjuden plats.  
 
Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    
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§ 78 Dnr 2022-00004  

Anmälningar 

Sammanfattning 
VON 2022-00009 
Färdtjänst statistik 2022 
VON 2022-0009 
Statistik Bjuv 
VON 2022 
Offentliga måltidens dag – fira den 20 oktober! 
VON 2022-00004 
Skrivelse från Vårdföretagarna avseende ersättningar i omsorgen 20220907 
VON 2022-00014 
Attestlista Socialförvaltningen 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anmälningarna anmälda. 
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