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§ 58 Dnr 2021-00004  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Maria Berglund (KD) justera 
dagens protokoll den 24 maj. 
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§ 59 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 60 Dnr 2021-00027  

Information Heltid som norm 

Sammanfattning 
Andrea Kuti, projektledare för Heltid som norm, redovisade hur arbetet går 
framåt. 
(Bildspelet och enkät bifogas protokollet) 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6 (18) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 61 Dnr 2021-00072  

Information från verksamheter inför 2022. 

Sammanfattning 
Verksamhetscheferna Sofia Persson, äldreomsorgen och Charlotte 
Sparrenius Engström, LSS/Socialpsykiatri informerade om verksamheternas 
arbete och utmaningar inför 2022. 
(Bildspel bifogas protokollet) 
 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 62 Dnr 2021-00006  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I dagsläget finns ingen kö till våra boende, totalt finns idag sju lediga 
lägenheter på demensavdelning och tre till vanlig särskild boende. 
-I dagsläget är beläggningen på Almlidens korttidsboende är fem personer. 
-Riktlinjer för chef i beredskap är klara, vilket innebär att det alltid finns en 
chef i beredskap hela dygnet för organisationen. 
-Flytten av Almlidens korttidsboende är framflyttat en vecka på grund av 
smittspårning. All personal går med och inga förändringar kommer ske. 
-Rekrytering av Enhetschef för HSL och hemtjänsten pågår. 
      
 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-En hög samhällsspridning finns i Bjuv, sjunker sakta. 
-Ingen högre personfrånvaro än normalt. 
-Ekbackens dagverksamhet håller stängt över sommaren. 
      
 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Hemtjänsten är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg. 
-Arbetet med kommande styrelsemöte och dess handlingar pågår. 
-Utbildning för förvaltningen administrativa personal den 27 maj. 
-Diskussion är inledd kring resursfördelningssystem, t ex vilka olika modeller 
som finns. 
-Informationen på hemsidan är uppdaterad med frågor som kommit från 
medarbetarna.      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 65 Dnr 2021-00056  

Tertial 1 

Sammanfattning 
Totalt sett visar Vård- och omsorg ett överskott mot budget på 5,67 mnkr 
efter första tertial framför allt på grund av lägre personalkostnader då 
tjänstetillsättningar har dragit ut på tiden. Återsökta medel från 
Socialstyrelsen har bokats upp med 3,3 mnkr och påverkar utfallet positivt. 
Sammantaget visar prognosen för helåret på ett underskott mot budget på 
0,746 mnkr vilket till stor del beror på ökade driftkostnader.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 
Tertialrapport 1  
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar 
-att uppdra åt Förvaltningschefen att till nästa nämndsammanträde redovisa 
förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Inga Bakken (S) bifaller yrkandet. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta notera att prognosen för helåret indikerar ett 
befarat underskott mot budget på 0,746 mnkr under innevarande budgetår 
avseende Tertial 1.  
Vård-och omsorgsnämnden uppdrar Förvaltningschefen att till nästa 
nämndsammanträde redovisa förslag på åtgärder för att nå en budget i 
balans    
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen   
 
Beslutsunderlag Vård-och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-18 § 42 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att prognosen för helåret 
indikerar ett befarat underskott mot budget på 0,746 mnkr under 
innevarande budgetår avseende Tertial 1.  
Vård-och omsorgsnämnden uppdrar förvaltningschefen att till nästa 
nämndsammanträde redovisa förslag på åtgärder för att nå en budget i 
balans    
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen   
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§ 66 Dnr 2020-00112  

Ersättning till kontaktpersoner 9 § punkt 4 LSS 

Sammanfattning 
Nationellt visar trenden på att det i dagens samhälle blivit svårare att 
rekrytera kontaktpersoner. Förklaringen ligger i låga ersättningsnivåer för 
uppdraget samt svårighet i matchning där den enskilde inte förmår att ta 
emot den uppdragstagare som erbjuds. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 210414 
Cirkulär 19:46, Skånes kommuner och regioner  
Personer, arvode och omkostnader  
Mål nr 4421-20, daterad 210310 
Mål nr 4422-20, daterad 210310 
 
Ärendet 
Skälet till att antal icke verkställda beslut gällande kontaktpersoner i Bjuvs 
Kommun ligger högt, har sina främsta förklaringar i låga ersättningsnivåer 
samt en svårighet i matchning av personkemi och i ålder.  
2 kontaktpersoner har under hösten 2020 sagt upp sitt uppdrag på grund av 
att de anser att Bjuvs kommun betalar ut för låga ersättningar. Denna 
utveckling ser vi också i vår rekryteringsprocess för uppdraget, där 
intressenter tidigt i processen inte vill gå vidare med sin ansökan.  
De menar att Bjuvs kommun betalar ut ett lågt arvode samt en låg 
omkostnadsersättning i jämförelse med andra kommuner. 
 
Bjuvs kommun utgår i från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
generella rekommendationer för arvode samt omkostnadsersättning. Syftet 
med dessa årliga rekommendationer är att ge kommunerna stöd för 
utvecklandet av ersättningsnivåer då dessa inte regleras i lag.  
En jämförelse nationellt samt med kringliggande kommuner inom familjen 
Helsingborg visar på att Bjuvs kommun ligger en bra bit lägre i både vad 
gäller arvode och omkostnadsersättning.  
Arvode utgör skattepliktig inkomst och läggs på befintlig inkomst. Detta gör 
att ersättningen som utgår blir minimal eller ingen alls efter skatt. 
I vår jämförelse har vi utgått ifrån ett uppdrag om 8 timmar: 
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                               Arvode                     Omkostnadsersättning 
Bjuv                        581 krono                                     395 kronor 
Åstorp                     969-1162 kronor                     969-1162 kronor 
Helsingborg            960 kronor                     616 kronor 
Klippan                   1016-1200 kronor                     350-750 kronor 
Perstorp                  1000-1200 kronor                     969 kronor 
Malmö           872-1259 kronor                     388-969 kronor 
Luleå                      969 kronor                     969 kronor 
Stockholm               930 kronor                     581 kronor 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen i Bjuvs kommun har i dagsläget ärenden 
om kontaktperson som kostar 399 336 kr.  
En ökning av arvodes- och omkostnadsersättning skulle innebära en 
kostnad om: 
Ökning till               Kostnad/år  Ökning/år 
120 kronor              636.480 kr   237.144 kr 
125 kronor              652.822 kr   253.464 kr 
130 kronor              664.120 kr   269.784 kr 
 
Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § rätt till insatser i form av 
särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1--9, om de behöver sådan hjälp 
i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.  
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till 
mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för 
de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv. 
Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS är en insats av ett icke professionellt stöd av 
en medmänniska med stort engagemang och intresse för andra människor. 
En viktig uppgift för kontaktpersonen ska vara att bryta den enskildes 
isolering genom att stödja och motivera den enskilde till att skapa sociala 
kontakter och delta i fritidsaktiviteter. 
Om beviljade insatser inte verkställs inom 3 månader kan konsekvenserna 
bli att den enskilde inte får sina behov tillgodosedda. Som yttersta 
konsekvens kan Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), om de bedömer 
att insatsen inte verkställts inom skälig tid, ansöka till förvaltningsrätten om 
särskild avgift mot kommunen. 
Vård och omsorg har för närvarande 2 ärende där Förvaltningsrätten har 
ålagt Bjuvs kommun att betala särskild avgift för att beslut om kontaktperson 
inte kunnat verkställa besluten inom tre månader. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård -och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård -och 
omsorgsnämnden besluta: 
- att höja arvodesbeloppet till en timersättning på 130 kronor per utförd 
timme beroende uppdragets tyngd och omfattning.  
-att årligen följa uppräkning av prisbasbeloppet. 
-att höja omkostnadsersättningen. Genom individuella bedömningar i varje 
uppdrag lägga ersättningsnivåer mellan 300 kronor-1000 kr beroende på 
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vilka kostnader som kan uppkomma i uppdraget samt antal timmar som är 
beslutade. 
-att årligen följa uppräkning av prisbasbeloppet. 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-18 § 45 
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin yrkar att det ska finnas datum när höjning börjar gälla samt att 
ta bort "per utförd timme beroende uppdragets tyngd och omfattning" i första 
att-satsen. 
 
Ordförande yrkar 
-att höjningen börjar gälla från den 1 juli. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård -och omsorgsnämnden beslutar: 
- att höja arvodesbeloppet till en timersättning på 130 kronor 
-att årligen följa uppräkning av prisbasbeloppet. 
-att höja omkostnadsersättningen. Genom individuella bedömningar i varje 
uppdrag lägga ersättningsnivåer mellan 300 kronor-1000 kr beroende på 
vilka kostnader som kan uppkomma i uppdraget samt antal timmar som är 
beslutade. 
-att årligen följa uppräkning av prisbasbeloppet. 
-att höjningen börjar gälla den 1 juli. 
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§ 67 Dnr 2021-00068  

Utlån av allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB 

Sammanfattning 
Delar av vård- och omsorgsnämndens verksamhet har flyttats över till det 
kommunala bolaget Omsorg i Bjuv AB i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut. Detta påverkar även arkivbildningen för nämnden eftersom allmänna 
handlingar ska hanteras olika i en myndighet och i ett enskilt organ. En 
myndighets arkiv kan inte införlivas i ett enskilt organ. Kommunarkivarie har 
tagit fram ett PM gällande hanteringen av vård- och omsorgsnämndens 
arkiv vid bolagiseringen och rekommenderar att vård- och 
omsorgsnämnden under en begränsad tid lånar ut allmänna handlingar som 
Omsorg i Bjuv AB behöver för att bedriva sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06 
Överenskommelse om utlån av allmänna handlingar samt bilaga 
PM: Arkivhantering vid bolagisering av vård- och omsorgsnämnden 
 
Ärendet 
Omsorg i Bjuv AB behöver ha tillgång till vissa allmänna handlingar i 
referenssyfte för att kunna upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Samtidigt 
behöver vård- och omsorgsnämnden säkerställa att kraven på arkivvård och 
arkivredovisning kan uppfyllas och att tillgången till allmänna handlingar 
garanteras såväl nu som i framtiden. Genom att vård- och 
omsorgsnämnden lånar ut allmänna handlingar till Omsorg i Bjuv AB kan 
såväl referenssyftet samt arkivvårdssyftet uppnås.  
 
Arkivlagens (1990:782) 14 § föreskriver att en kommunal myndighet som 
upphört och dess verksamhet inte förts över till en annan myndighet ska 
överlämna sitt arkiv till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) såvida inte 
kommunfullmäktige har beslutat annat. Eftersom Omsorg i Bjuv AB 
fortfarande behöver tillgång till vissa delar av arkivet för att bedriva sin 
verksamhet är det inte möjligt att överlämna vård- och omsorgsnämndens 
arkiv till arkivmyndigheten.  
 
Enligt § 15 i lagen om överlämnade av allmänna handlingar (2015:602) får 
kommunfullmäktige besluta att allmänna handlingar som kommit in eller 
upprättats hos en kommunal myndighet överlämnas till ett enskilt organ och 
förvaras där under en viss tid utan att handlingarna upphör att vara 
allmänna.  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16 (18) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-24 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

För att kommunfullmäktige ska få besluta om utlån av allmänna handlingar 
krävs att myndigheten ska läggas ner eller upphöra med viss verksamhet, 
att den verksamhet som handlingarna hänför sig till i fortsättningen ska 
bedrivas av det enskilda organet och att det enskilda organet behöver ha 
tillgång till handlingarna för att kunna bedriva verksamheten.  
Ovanstående förutsättningarna uppfylls då verksamheterna inom vård- och 
omsorgsnämnden vars handlingar berörs numera bedrivs i Omsorg i Bjuv 
AB. 
 
Bjuvs kommuns arkivreglemente ger även möjlighet för utlån av handlingar 
om ett avtal/överenskommelse skrivs mellan parterna. 
 
De allmänna handlingarna som ska lånas ut till Omsorg i Bjuv AB är 
journaler som upprättats i samband med insatser enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (1993:387) för pågående klienter. 
Journalerna ska avslutas hos vård- och omsorgsnämnden innan de utlånas 
och nya journaler i Omsorg i Bjuv AB ska skapas för de aktiva klienterna. 
Detta gäller både de fysiska pappersjournaler och de digitala journalerna i 
verksamhetssystem. Journaler för klienter som inte längre är aktuella i 
verksamheterna ska fortsätta hanteras av vård- och omsorgsnämnden och 
ska inte lånas till Omsorg i Bjuv AB.  
 
Omsorg i Bjuv AB blir ansvariga för vård- och omsorgsnämndens handlingar 
under tiden de förvaras hos bolaget men handlingarna ska förvaras åtskilt 
från bolagets handlingar och ska inte införlivas i bolagets arkiv.  
 
Handlingarna kommer att lånas ut från nämnden till bolaget i den ordning 
som verksamheternas tillstånd blir godkända. Lånetiden på handlingarna är 
fram till att dess gallringsfrist inträffar och handlingarna antingen gallras eller 
levereras till kommunarkivet i enlighet med vård- och omsorgsnämndens 
rutiner.  
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård- och 
omsorgsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att handlingar 
i bilaga utlånas till Omsorg i Bjuv AB utan att upphöra att vara allmänna.  
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-18 § 46 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
handlingar i bilaga utlånas till Omsorg i Bjuv AB utan att upphöra att vara 
allmänna.  
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§ 68 Dnr 2021-00028  

Delegationsbeslut april 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 2021-01-01-
2021-04-30 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-05-18 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 69 Dnr 2021-00015  

Anmälningar 

Sammanfattning 
-Statistik Bjuv 2020 H2, Skånetrafiken Färdtjänst 
-Statistik Bjuv 2020 NKI H2, Skånetrafiken Färdtjänst 
-IVO:s förslag om regeländringar för tillståndsprövning 
-Analys av regelverket för tillståndsprövning, (Slutrapport av 
regeringsuppdrag) 
      
 

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