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§ 100 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 (M) justera 
dagens protokoll digitalt. 
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§ 101 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5 (15) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 102 Dnr 2022-00095  

Information Ersättningsmodell för utförda tjänster  

Sammanfattning 
Fredrik Müller, Ensolution informerar om ersättningsmodell, Kuben, för 
utförda tjänster i Omsorg i Bjuv AB    
 
Informationsmaterialet bifogas protokollet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-12 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.   
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§ 103 Dnr 2022-00097  

Information Upphandling Trygghetslarm ordinärt- och 
särskilt boende 

Sammanfattning 
Enhetschef Eva Sandberg informerar om kommande upphandling av 
trygghetslarm för ordinärt- och särskilt boende.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-12 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen.   
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§ 104 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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§ 105 Dnr 2022-00013  

Ekonomisk rapport november 2022 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för november visar ett negativt utfall mot budget på -10,5 
mnkr.   
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-16 
Ekonomisk månadsrapport november 2022  
 
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 (-1 200 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 
vidare analyser, prioriteringar och beslut. Särskild projektledare arbetar nu 
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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. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet indikerar ett 
underskott mot budget per november månad under innevarande budgetår. 
Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att arbeta vidare utifrån beslutad 
åtgärdsplan   
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§ 106 Dnr 2022-00075  

Svar från Tekniska nämnden gällande fortsatt 
utredning av Solhemmet  

Sammanfattning 
Vid Vård och omsorgsnämndens sammanträde 221027 behandlades 
ärendet om åtgärder på Solhemmet med anledning av räddningstjänstens 
föreläggande.  
Efter yrkande beslutade nämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att 
kontakta tekniska förvaltningen för att utreda eventuella möjliga lösningar 
som kan anordnas, som alternativ till loftgångar, för att ge möjlighet att 
behålla våning 2 och 3 som särskilt boende.  
 
Tekniska förvaltningen har nu svarat och hänvisar till tidigare gjord 
utredning, att frågan om Solhemmet är färdigutrett och att fortsatta 
diskussioner kring lokalanvändningen behandlas enligt den 
lokalförsörjningsprocess som nu är beslutad.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-12 
VON § 83, daterad 2022-10-27 
 
Yrkande 
Anders Månsson (S) yrkar 
 - att Vård och omsorgsnämnden beslutar efterfråga Teknisk nämnd om 
möjligheten och kostnaden att på Solhemmet utreda hur våning två i de två 
trevåningshusen kan anpassas så att nuvarande verksamhet fortsatt kan 
bedrivas på andra våningen. Är detta möjligt lägger man bara ner 8 platser 
av 16. 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 10.35 
Mötet återupptas 10.43 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Anders 
Månssons (S) yrkande 
och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar tacka för lämnad information  
 
Reservation 
Anders Månsson (S), Christer Stedt (S) och Camilla Sjöberg (C) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande 
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§ 107 Dnr 2022-00080  

Remiss angående Bostadsförsörjningsprogram för 
Bjuvs kommun 2022-2026 

Sammanfattning 
Bostadsförsörjning är ett kommunalt grunduppdrag. Alla kommuner ska 
enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha 
antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. 
Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de 
som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för 
planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende det allmänna 
intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan och som i ett led i detta arbete är 
ambitionen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt 
framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun.  
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lag innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser 
för att nå målen samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på en analys av 
bostadsbeståndet, behoven och bostadsmarknaden i kommunen. Vidare 
föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas 
av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Vid framtagandet ska 
samråd ske med länsstyrelsen, berörda kommuner, samt andra regionala 
organ. 
Socialförvaltningen vill särskilt framhålla att det i förslaget om ny 
Socialtjänstlag, Hållbar socialtjänst, betonas vikten av att de sociala 
konsekvenserna ska vara en del i kommunens planering och att 
erfarenheter och kunskaper från socialtjänsten behöver tas tillvara i 
planeringsprocessen och behandlas med samma tyngd som kunskap om 
teknik, ekonomi, juridik etc. Socialtjänstens medverkan i 
samhällsplaneringen handlar främst om att vara delaktig i den platsspecifika 
planeringen och tillsammans med stadsplanerare samarbeta för att uppnå 
bästa resultat.  
Den fysiska miljön påverkar den sociala miljön som i sin tur påverkar 
människorna som bor där. Egenskaper i miljöerna kan vara 
brottsförebyggande och trygghetsskapande och till exempel främja eller 
motverka ungdoms- och gängkriminalitet eller på annat sätt påverka ungas 
möjlighet till goda skolresultat.  
Att ta hänsyn till och identifiera även sociala konsekvenser i 
samhällsplaneringen kan fungera som en motor för ett mer socialt samhälle 
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där resultatet blir inkluderande miljöer som involverar de människor som 
berörs.   
 
Organisationerna inom Kommunala handikapprådet och Kommunal 
pensionärsrådet tycker att det är bra med nybyggnation i kommunen, det 
bör planeras för blandbebyggelse, mindre bostäder för ensamhushåll samt 
enplanshushåll med trädgårdstäppa alternativt kolonilott. De lämnar också 
synpunkten att det är av vikt att ett trygghetsboende planeras som ett 
alternativ till att bo kvar i villa.  
 
Socialförvaltningen föreslår utifrån detta att det i riktlinjerna för 
bostadsförsörjning förtydligas att det i planläggningen också ska tas hänsyn 
till sociala aspekter och den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-12 Remiss angående bostadsförsörjningsprogram 
för Bjuvs kommun 2022-2026 
Följebrev remiss Bostadsförsörjningsprogram 
PM - Analys & förutsättningar 
Bostadsförsörjningsprogram - Remissversion 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna ärendet med medskicket att 
riktlinjerna för bostadsförsörjning kompletteras med vikten av att i 
planläggningen ta hänsyn till sociala aspekter och den långsiktiga 
utvecklingen av den sociala miljön. 
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§ 108 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut november 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-
2022-11-30 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 
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§ 109 Dnr 2022-00004  

Anmälningar 

Sammanfattning 
2022-00004 
Synpunkter och förslag angående Solskenet i Billesholm 
      
 

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