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§ 53 Dnr 2022-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 

Sammanfattning 
      
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Maria Berglund (KD) att justera 
dagens protokoll den 28 juni. 
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§ 54 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 55 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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§ 56 Dnr 2022-00061  

Information om visselblåsarlag 

Sammanfattning 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållande, den så kallade visselblåsarlagen, har nu trätt i kraft. Lagen 
gäller inom all privat och offentlig verksamhet. 
Den nya visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd 
mot hindrande av åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för 
åsidosättande av tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om skyldighet att 
inrätta rapporteringskanaler och förfarande för rapportering och uppföljning. 
Kanalen ska vara på plats 17 juli 2022. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-03 
 

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

Ekonomiska månadsrapport maj 2022 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för maj visar ett negativ utfall mot budget på -2,9 mnkr 
Vård och omsorgsförvaltningens verksamhet som bedrivs i Omsorg i Bjuv 
AB har under årets två första månader varit tungt belastad på grund av 
pandemin och mycket restriktioner, som till exempel familjekarantän vilket 
har gett effekter på personalkostnaderna i OiB. 
Det negativa resultatet för de fyra första månaderna 2022 består av ökade 
personalkostnader i januari och februari till följd av pandemin. 
Även om läget har stabiliserats så ger en närmare analys av kostnaderna i 
OiB under maj kan vi se att kostnaderna avseende personal ökar i 
äldrevården vilket stämmer med ökat behov i äldreomsorgen 
Vid analys av kostnaderna i OiB kan man notera att Färdtjänsten och 
personlig assistans ej har utökning i 2022 år 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. 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 inför kostnaderna hänförliga till Heltid som 
Norm, vilken bedöms kunna öka kostnaderna då det ej går att fullt ut 
kompensera med ändrade scheman och färre timanställda. Många av 
medarbetarna har under våren gått upp till heltid. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-15 
Ekonomisk rapport maj 2022, daterad 2022-06-15 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta noterar att 
resultatet visar på ett underskott mot budget per maj månad. Nämnden 
följer utvecklingen, men finner i nuläget ingen anledning att genomföra 
åtgärder   
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa 
åtgärder för att få budget i balans till nästa möte. 
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Anders M (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga till Maria Berglunds (KD) 
yrkande att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa åtgärder för att få 
budget i balans till nästa möte. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar på ett 
underskott mot budget per maj månad. Nämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans till 
nästa möte. 
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§ 58 Dnr 2022-00062  

Budgetskrivelse för socialförvaltningen 2023 

Sammanfattning 
Budgetskrivelsen är en handling som beskriver för nämnden förvaltningens 
behov framöver. I budgetskrivelsen beskrivs hur förvaltningen tänker 
bedriva verksamheten med de preliminära ramar som tilldelats. I handlingen 
beskrivs även vilka resurser som bedöms tillföras för att uppdraget ska 
kunna klara uppdraget framöver. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 220616 
Budgetskrivelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2023, daterad 220615 
 
Ärendet 
Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande för att äldre och personer med funktionsvariation i Bjuvs 
kommun kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi arbetar för att 
värna och respektera den enskildes integritet, självbestämmande, 
delaktighet och individuella behov.  Sedan 2021 bedrivs verksamheterna i 
det helägda kommunala bolaget, Omsorg i Bjuv AB, som övertagit ansvaret 
för utförandet. 
 
Befolkningsprognosen pekar mot att alltfler blir äldre där ökningen sker 
framförallt i åldern 80+ vilket för vår del innebär ökade volymer och mer 
komplexa behov. Trenden går också mot att allt fler bor hemma så länge 
det är möjligt och söker särskilt boende allt senare.  
Detta innebär att vi behöver möta behoven genom att arbeta förebyggande 
och utöka stödet i ordinärt boende.  Utvecklingen för en god och nära vård 
där alltmer vård ska bedrivas utifrån det egna boendet ställer också krav på 
nya arbetssätt, ökad kompetens och erbjudandet av tekniska lösningar.  
Rekrytering och kompetensförsörjning är en viktig del för att klara 
framtidens välfärd och vi behöver arbeta både strategiskt och långsiktigt för 
att uppfattas som attraktiv arbetsgivare och för att ge förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv.  
För en effektiv ekonomisk styrning är det nödvändigt att arbeta vidare med 
budget- och resursmodell så att vi på ett bättre sätt kan styra resurserna 
utifrån behov och prioriteringar. I samband med att verksamheten har 
flyttats över till Omsorg i Bjuv AB har det uppstått höga tillkommande 
kostnader som ej fanns när verksamheten bedrevs i förvaltningen och som 
idag belastar förvaltningen. Det är också angeläget att säkerställa att 
avtalen mellan Omsorg i Bjuv AB och socialförvaltningen är utformade i 
enlighet med intentionerna. 
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Efter politiskt beslut i KF har nu arbetet med Heltid som norm kommit igång 
och vi har under 2022 en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 92%. För att 
möta de ökade kostnaderna detta innebär behöver vi arbeta vidare med 
effektiv schemaläggning.  
En aktuell frågan är behovet av antal platser i särskilt boende för äldre i 
förhållande till den demografiska utvecklingen. Bjuv har sedan tidigare en 
högre andel boendeplatser än kommuner både i närområdet, Skåne som 
riket i sin helhet. Vi ser också att de boenden vi har idag inte fullt ut 
motsvarar behoven och ett arbete pågår för att ta fram förslag på olika 
lösningar.  
När LSS 4:4 står klart är alla lägenheter för målgruppen uthyrda och inget 
utrymme finns för tillkommande beslut och behov. Det är svårare att 
prognostisera behovet av boende inom LSS då det inte följer 
befolkningsutvecklingen på samma sätt. Däremot är det fullt rimligt att anta 
att det i takt med växande befolkning även uppstår behov av fler lägenheter 
för målgruppen inom en inte alltför avlägsen framtid. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att 
överlämna Budgetskrivelse för 2023 till den fortsatta budgetberedningen   
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna Budgetskrivelse för 
2023 till den fortsatta budgetberedningen   
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§ 59 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut maj 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-
2022-05-30 
 

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

Anmälningar 

Sammanfattning 
Avtal 2022-00052 

Nationellt stöd i utvecklingsarbete för socialtjänstens verksamhetssystem, 
inklusive hälso- och sjukvård. 
      
 

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