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§ 88 Dnr 2022-00001  

Närvaro och justerare 

Sammanfattning 
Jörgen Johnsson, (M) föreslås justera dagens protokoll digitalt. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar utse Jörgen Johnsson justera dagens 
protokoll digitalt. 
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§ 89 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning           
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 90 Dnr 2022-00080  

Remiss angående Bostadsförsörjningsprogram för 
Bjuvs kommun 2022-2026 

Sammanfattning 
Planeringschef Niklas Ögren informerade om 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
 

Beslutsunderlag 
Följebrev remiss Bostadsförsörjningsplan 
Bostadsförsörjningsprogram, remissversion 
PM Analys och förutsättningar 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 91 Dnr 2022-00003  

Förvaltningschefen informerar samt Rapport 
verksamhet 

Sammanfattning 
Rapport verksamhet bifogas protokollet. 
      
 

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

Ekonomiska rapport oktober 2022 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för oktober visar ett negativt utfall mot budget på -8,9 
mnkr.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 
 
Ärendet 
Vård och omsorgsförvaltningens verksamhet som bedrivs i Omsorg i Bjuv 
AB var framförallt under årets början tungt belastad av grund av pandemin 
och restriktionerna som gav en hög frånvaro vilket gav effekter på 
personalkostnaderna i OiB.  
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 året att 
kostnaderna avseende personal ökar. En stor del av de ökade kostnaderna 
för personal gäller kostnader för köp av HSL-personal. Bemanningen är 
central för verksamheten och då det är svårt att rekrytera återstår att hyra in 
personal via bemanningsföretag för att kunna tillgodose patientsäkerheten.  
Vid analys av kostnaderna i förvaltningen kan man notera att Färdtjänsten  
(-900 tkr), hjälpmedel (-900 tkr) och personlig assistans ej har utökning i 
2022 år budget och visar ett 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. 
Vi ser även en viss osäkerhet och de ökade kostnaderna hänförliga till 
Heltid som norm. Den stora ökningen har skett under våren mars till maj. 
Även under tidig höst har det varit ett större antal som har valt att gå upp till 
heltid. 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 
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vidare analyser, prioriteringar och beslut. Särskild projektledare arbetar nu 
med att utveckla arbetssätt och metoder för en effektiv schemaläggning 
enligt den åtgärdsplan som nämnden fattade beslut om vid sammanträdet i 
augusti 2022. 
Förvaltningen har utifrån tidigare beslut tagit fram åtgärdsplan för att 
förbättra resultatet. 
 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att 
uppdaterad åtgärdsplan från augusti för att uppnå ekonomi i balans 2022. 
 
Anders Månsson (S) och Inga Bakken (S) bifaller Maria Berglunds (KD) 
yrkande. 
 
Baloo Engström (SD) bifaller förvaltningens förslag. 
 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Maria 
Berglunds yrkande. och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet indikerar ett 
underskott mot budget per oktober månad under innevarande budgetår. 
Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att arbeta vidare utifrån beslutad 
åtgärdsplan.   
  
Reservation 
/. Oppositionen reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
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§ 93 Dnr 2022-00042  

Remiss av riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande 
och förvaltning 

Sammanfattning 
Under våren 2022 gav kommunstyrelsens förvaltning konsultföretaget 
Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande- och 
förvaltningsskedet. Riktlinjernas gemensamma syfte är att uppnå en 
strategisk lokalplanering inom kommunen, från behovsskedet till 
förvaltningsskedet.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-6 
Ksau § 177, daterad 2022-10-27 
Tjänsteskrivelse KS, daterad 2022-10-14 
Riktlinjer genomförande, daterad 2022-10-11 
Riktlinjer lokalförsörjning, daterad 2022-10-11 
Riktlinjer förvaltning, daterad 2022-10-11 
 
Ärendet 
Lokalförsörjningen är kommunens högsta kostnader efter löner. Strategisk 
lokalförsörjningsplanering handlar om att tillhanda hålla lokaler anpassade 
till verksamheten, samtidigt som överutbud undviks, så att lokalbeståndet 
förvaltas på ett ekonomiskt, hållbart och effektivt sätt som möjligt. 
 
Vård- och omsorgsnämndens anser att riktlinjerna ett är bra ramverk med 
riktlinjer för besluts- och arbetsordning som säkerställer en effektiv och 
ändamålsenlig lokalförsörjning i Bjuvs kommun. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjer för lokalförsörjning, 
genomförande- och förvaltningsskedet är bra ramverk med riktlinjer för 
besluts- och arbetsordning som säkerställer en effektiv och ändamålsenlig 
lokalförsörjning i Bjuvs kommun. 
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§ 94 Dnr 2022-00087  

Förslag sammanträdesplan för Vård- och 
omsorgsnämnden 2023 

Sammanfattning 
Inför 2023 ska nya sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 
beslutas.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-31 
Förslag sammanträdesplan för Vård- och omsorgsnämnden 2023 
Årshjul 2023 övergripande ekonomiåret 
 
Ärendet 
Förslag till mötestider för vård- och omsorgsnämnden 2023 är framtaget 
med hänsyn till ekonomiårets beslutsprocesser. 
 
Under förutsättning att Socialnämnd införs har även sammanträdestider för 
socialutskott planerats med början den 11 januari kl. 15.00 
 
Vid införande av socialnämnd 1 januari 2023 kommer första sammanträdet 
vara den 11 januari 9.00 och mötesdatum därefter följer vård- och 
omsorgsnämnden kalendarium. 
 
Socialutskottet bör ha sammanträde var tredje vecka för att besluten till de 
olika instanser, tingsrätt, förvaltningsrätt med flera, ska kunna expedieras 
inom rätt tidsram. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna sammanträdesplan 2023 
med ändringarna av mötestid för datum 11 januari till kl. 10.00 och den 29 
november till kl.13,00  
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§ 95 Dnr 2022-00092  

Uppräkning av LOV-ersättning 

Sammanfattning 
De personer i kommunen som har blivit beviljade serviceinsatser kan välja 
utförare av tjänsterna.  
I kommunen finns det idag två externa utförare som utför insatserna åt de 
personer som valt det. Utförarna erhåller då ersättning från kommunen 
enligt beslutat belopp som i dagsläget är 374 kr per timme inklusive moms  
 
Denna ersättning för att följa övriga kostnader mm bör räknas upp årligen.  
Ersättning till LOV-leverantörer har tidigare räknats upp årligen enligt 
städindex som tillhandahållits av Statistiska Centralbyrån, (SCB) som 
fortsättningsvis inte kommer uppdatera tjänsten. 
Förvaltningen föreslår att ersättningen istället uppdateras enligt PKV, 
prisindex för kommunal verksamhet. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att räkna 
upp ersättningen till externa utförare med PKV- indexet årligen som 
publiceras i december.  
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§ 96 Dnr 2022-00054  

Svar på motion från Ulrika Thulin (S) Angående att 
återgår till 37-timmarsvecka som heltidsmått inom 
Vård- och omsorg. 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin (S), har väckt en motion angående att återgå till 37-
timmarsvecka inom vård- och omsorg. Vård och omsorgsnämnden har fått 
motionen för yttrande. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
Motion från Ulrika Thulin (S) angående att återgå till 37-timmarsvecka som 
heltidmått inom Vård- och Omsorg, daterad 2022-04-20 
 
 
Ärendet 
 
Välfärdsuppdraget står inför stora utmaningar och dessa finns till stor del 
inom vård och omsorg. Det ökade behovet av insatser för de äldre 
kombinerat med ett ökat antal pensionsavgångar innebär att vård och 
omsorg står inför en stor rekryteringsutmaning inom den närmaste 
framtiden. 
 
För att klara utmaningen krävs ett aktivt arbete och utveckling inom flera 
områden för att på så vis göra arbetet inom vård och omsorg attraktiv. 
Arbetstidsmåttet är en del av det men det krävs också ett arbete kring att 
använda kompetensen rätt, att stödja medarbetares utveckling, att utnyttja 
tekniken smart och att arbeta med arbetsmiljön i stort för att på så vis ge 
förutsättningar att jobba längre.  
 
Inom Omsorg i Bjuv AB pågår ett utvecklingsarbete kring bemanning och 
effektiv schemaläggning tillsammans med de fackliga organisationerna för 
att på ett effektivt sätt möta den ökade sysselsättningsgraden som rätten till 
heltid har medfört.  
Frågan om arbetstidsmåttet kan vara en del men lika viktigt är att 
utvecklingsarbetet kring arbetstider och bemanning kopplas ihop så att 
omvårdnaden kan fortsätta hålla en god kvalitet i form av hög kontinuitet 
och trygghet för de vi jobbar för.  
Att bryta ut frågan om arbetstidsmåttet skulle innebära att en viktig pusselbit 
i arbetet försvinner och då försvåra det fortsatta utvecklingsarbetet för en 
hållbar bemanning. 
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Socialförvaltningen gör bedömningen att det inte är lämpligt att enskilt bryta 
ut frågan om arbetstidsmåttet utan att frågan om arbetstidsmått är en del i 
det fortsatta utvecklingsarbetet för att klara rekryteringsutmaningen.  
 
Yrkande 
Inga Bakken (S), Anders Månsson (S), Maria Berglund (KD) yrkar bifall till 
motionen 
 
Baloo Engström (SD), Poul-Erik Berntsen (SD), Jörgen Johnsson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande i vård och omsorgsnämndens förslag till beslut 
Ordförande föreslår Vård och omsorgsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad  
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
anse motionen besvarad. 
 
Reservation 
Oppositionen reserverar sig. 
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§ 97 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut oktober 2022 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 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 2022-01-01-
2022-10-31 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 
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§ 98 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 22-11-09 
Rapportering avseende läget den 31 oktober 2022 är verkställt 
 
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där den 
enskilda tackat nej till erbjuden plats.  
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, där 
anhöriga till den enskilde tackat nej till erbjuden plats. 
 
 

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

Anmälningar 

Sammanfattning 
2022-00004 
Utveckling av hälsofrämjande och förebyggande verksamhet 
2022-00086 
Beslut KS § 131 
2022-00086 
Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun 
2022-00012 
Protokoll Omsorg i Bjuv AB 221107 
2022-00012 
Momsredovisning slutlig version, Bjuvs kommun 
 
      

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