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§ 61 Dnr 2022-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Jörgen Johnsson (M) att justera 
dagens protokoll. 
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§ 62 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Ordförande väcker ett initiativärende och föreslår placering enligt nedan: 
 
Ärende 4 Initiativärende-Handlingsplan med anledning av 
brandföreläggande i särskilda boende. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 63 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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§ 64 Dnr 2022-00075  

Initiativärende-Handlingsplan med anledning av 
brandföresläggande i särskilda boende. 

Sammanfattning 
Under ärende Förvaltningschefen informerar gavs information om att 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst gjort brandskyddsöversyn i lokalerna 
som vård- och omsorgsnämnden bedriver sina verksamheter i. Översynen 
medför att en del åtgärder behöver göras. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om att ta upp frågan som 
initiativärende för att kunna diskutera och fatta beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Oppositionen initierar en diskussion gällande de olika nämndernas ansvar 
och beslutsmandat i ärendet. 
 
Nämnden anser att ärendet gällande brandskyddsåtgärder bör beslutas i 
den nämnd det berör och ger därför ordförande i uppdrag att samråda med 
Tekniska nämndens ordförande. 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 9.55 
Mötet återupptas 10.02 
 
Efter ytterligare diskussion anser nämnden att Tekniska förvaltningen ska 
redovisa de underlag som finns gällande brandföreläggande på särskilda 
boenden till Tekniska nämnden för beslut, därefter ska beslutet sändas 
vidare till vård- och omsorgsnämnden för beslut. 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 10.09 
Mötet återupptas 10.19 
 
Ordförande förslag till beslut: 
att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
Tekniska nämnden i uppdrag att visa underlag inklusive ekonomisk 
redovisning som ligger till grund för handlingsplan med anledning av 
brandskyddsföreläggande på särskilda boende. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
visa underlag inklusive ekonomisk redovisning som ligger till grund för 
handlingsplan med anledning av brandskyddsföreläggande på särskilda 
boende.  
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§ 65 Dnr 2022-00072  

Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för maj 2022 visade underskott mot budget på -2,9 mnkr.  
Nämnden beslutade därför vid sitt sammanträde 220623 att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder på för en 
budget i balans.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 220818 
 
Ärendet 
Månadsrapporten för maj visade ett underskott mot budget på -2,9 mnkr, 
vilket i rapporten för juli ökat till 3, 7 mnkr. Det negativa resultatet består till 
större delen av personalkostnader och den ökade sysselsättningsgrad som 
följer av att medarbetare nu erbjuds heltidstjänster.  
 
Till detta ska läggas de tillkommande kostnader som kommit i samband 
med att verksamheterna bedrivs i bolagsform och där förvaltningens budget 
inte har justerats för ökade kostnader. Detta är bland annat kostnader för 
ingående moms, ökade licenskostnader, pensionskostnader, revision och 
konsultation.  
 
Då merparten av förvaltningens verksamhet är lagstyrda verksamheter som 
styrs av behov och rätten till insatser finns små möjligheter att med kort 
varsel göra besparingar motsvarande det prognosticerade underskottet. 
Undantaget kostnader för hyra, kost och städ är drygt 90% av nämndens 
kostnader personalkostnader. Besparingar på detta innebär omställningar 
och en längre process som inte kan påverka resultatet under året.  
 
Det som krävs är ett långsiktigt strategiskt arbete med att kartlägga 
kostnader i förhållande till volymer och genom detta få en modell för 
ekonomisk styrning. Detta arbete pågår och kommer att ligga till grund inför 
budget 2023.  
 
Förslag från förvaltningen på åtgärder som kan vidtas:  
 
1. Restriktiva inköp  
Uppskattad effekt: Inte möjlig att beräkna då en del av de inköp som görs 
får anses som nödvändiga för att bedriva verksamheten, till exempel kost, 
skyddsmaterial, inkontinensskydd 
Övriga inköp till verksamhet ska prövas av överordnad chef  
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2, Omfördelning och översyn av statsbidrag 
Uppskattad effekt: En del av de kostnader som upptagits i driften har varit 
möjliga att täckas av statsbidrag och omfördelning har nu gjorts. Detta 
innebar en förstärkning av resultatet med 4,1 mnkr fram till 220731. 
 
3. Minskning av antalet lägenheter i särskilt boende för äldre 
Bjuvs kommun har en högre andel lägenheter i särskilt boende jämfört med 
andra kommuner. Idag har vi 124 lägenheter och en minskning skulle ge 
betydande ekonomisk effekt även om en del av resurserna används för att 
förstärka insatser i ordinärt boende. Förvaltningen föreslår en fortsatt 
utredning med konkreta förslag för att kunna minska antalet lägenheter i 
särskilt boende för äldre. Uppskattad effekt: årskostnad/plats 800 tkr. 
 
4. Effektivare bemanning och schemaläggning 
Heltid som norm har inneburit att den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
nu uppgår till 95% och inneburit en rejäl kostnadsökning då antalet 
timanställda inte sjunker i samma omfattning Omsorg i Bjuv kommer utifrån 
detta att tillsätta projektledare med särskilt uppdrag att utveckla arbetssätt 
och metoder för en effektiv schemaläggning. 
 
5. Verksamhetsutvecklare inriktning kompetensförsörjning och 
kommunikation 
Förvaltningen föreslår att tillsättningen av tjänsten som 
verksamhetsutvecklare pausas i avvaktan på annan möjlighet till 
finansiering.  
Uppskattad effekt: ca 650 000 kr 
 
Tilläggsyrkande 
Ordförande yrkar att nämnden beslutar godkänna åtgärdsplanen i de delar 
som rör förvaltningens ansvarsområde 2,3 och 5 undantaget som rör 
verksamheterna i Omsorg i Bjuv förslag 1,4. 
 
Jörgen Johnsson (M), Zofia Svensson (M) och Poul-Erik Berntsen (SD) 
bifaller yrkandet 
 
Ajournering  
Mötet ajournerar sig 10.43 
Mötet återupptas 10.53 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar avslag på punkt 3  
 
Anders Månsson bifall yrkandet 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att man skyndsamt jobbar vidare med 
ersättningsmodellen 
 
Jörgen Johnsson (M) bifaller yrkandet. 
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Ajournering 
Mötet ajournerar sig 10.59 
Mötet återupptas 11.05 
 
Proposition 
Ordförandes ställer proposition på eget tilläggsyrkande och Maria Berglunds 
(KD) avslagsyrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt ordförandes tilläggsyrkande. 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras. 
JA=ordförandes tilläggsyrkande 
NEJ=Maria Berglunds avslagsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
JA: Poul-Erik Berntsen (SD), Jörgen Johnsson (M), Zofia Svensson (M), 
ordförande 
NEJ: Anders Månsson (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD) 
Utfall: 4-3 vilket resulterar i  
JA: 4 röster 
NEJ: 3 röster 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
ordförandes tilläggsyrkande. 
 
Reservation. 
Oppositionen reserverar sig. 
 
Tilläggsyrkande  
Vård- och omsorgsnämnden beslutar bifalla Maria Berglunds (KD) yrkade 
att man skyndsamt jobbar vidare med ersättningsmodellen 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
-att godkänna åtgärdsplanen i de delar som rör förvaltningens 
ansvarsområde 2,3 och 5 undantaget de som rör verksamheterna i Omsorg 
i Bjuv, förslag 1 och 4. 
-att man skyndsamt jobbar vidare med ersättningsmodellen 
   
Reservation 
Oppositionen reserverar sig mot punkt 3 som rör förvaltningens 
ansvarsområde. 
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§ 66 Dnr 2022-00013  

Ekonomisk månadsrapport juli 2022 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för juli visar ett negativ utfall mot budget på -3,7 mnkr 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-18 
Ekonomisk månadsrapport juli 2022, daterad 2022-08-18 
 
 
Ärendet 
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 sju första månaderna 2022 består till stor del 
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 juni och juli att kostnaderna avseende personal ökar i 
äldrevården vilket stämmer med ökat behov i äldreomsorgen 
Vid analysen av kostnaderna i förvaltningen 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, ökade licenskostnader, försäkring, 
revision och konsultation m.m.   
Vi ser även en viss osäkerhet och de ökade kostnaderna hänförliga till 
Heltid som norm. En stor andel av medarbetarna har under våren 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. 
Förvaltningen har utifrån tidigare beslut tagit fram åtgärdsplan för att 
förbättra resultatet. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar noterar att resultatet indikerar ett 
befarat underskott mot budget per juli månad under innevarande budgetår. 
Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att arbeta vidare utifrån beslutad 
åtgärdsplan. 
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§ 67 Dnr 2022-00070  

Organisationsförändring Socialpsykiatri 

Sammanfattning 
Verksamheterna Dagverksamhet enligt SoL 4 kap. 1 § och Boendestöd 
enligt SoL 4 kap. 1 § drivs i dag av Omsorg i Bjuv. Särskilt Boende enligt 
SoL 4 kap. 1 § drivs av Vård- och Omsorg. Dessa verksamheter ska 
fortsättningsvis drivas av Verkställighet Vuxna, Socialförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-17 
 
Ärendet 
Insatserna som drivs enligt SoL 4 kap. 1 § bygger på den enskildes 
delaktighet och utformas tillsammans med den enskilde, ska genomföras 
med en långsiktig målsättning att aktiviteten, i så stor utsträckning som 
möjligt, ska utföras självständigt av den enskilde. Verksamheterna ska 
präglas av ett professionellt bemötande med individens självbestämmande 
och integritet som grund. 
  
Dagverksamheten riktar sig till medborgare som har behov av stöd eller 
hjälp att bryta isolering. Insatsen innebär sociala insatser i grupp en eller 
flera dagar i veckan. Syftet är att bryta isolering, främja sociala kontakter 
och upprätthålla funktioner som behövs för att klara den dagliga 
livsföringen. Dagverksamheten ”24:an” bedrivs i lokaler i Bjuv och har bland 
annat en loppisaffär som brukarna driver med stöd av personalen. Där är 18 
pågående beslut på Dagverksamhet i dagsläget. 
 
Boendestöd riktar sig till medborgare som har en psykisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning och syftar till att ge stöd för att stärka och utveckla 
egna förmågor och resurser. Insatsen ges och utformas med målsättning att 
öka den enskildes självständighet i vardagen. Boendestödet bygger på och 
förutsätter den enskildes aktiva medverkan i förändringsarbetet. 
Boendestödet utförs i ordinärt boende. Där är 28 pågående beslut på 
Boendestöd i dagsläget. 
 
Särskilt boende i form av Satellitlägenheter riktar sig till medborgare som 
trots stödinsatser inte klarar av att bo självständigt i ett ordinärt boende. Den 
enskilde har behov av stöd och hjälp från personal stora delar av dygnet. 
Brukarnas gemensamhetslokal och personalutrymme ligger i Bjuv i samma 
lokal som Dagverksamheten ”24:an”. I dagsläget är där två pågående beslut 
med särskild bostad. 
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Tidigare genomförda Socialpsykiatriutredningar från 2015 samt 2017 visade 
att Kommunstyrelsen och Arbete och tillväxt bör ansvara för socialpsykiatrin 
och följaktligen ta över budgetansvaret. Frågan om vem som bör ansvara 
för området psykisk ohälsa är fortfarande aktuell.  
 
Det har inte tillkommit argument för att denna förändring inte bör fullföljas. I 
den senaste utredningen från 2021 angående ”En samlad Socialtjänst 
(utförd av Public Partners) görs återigen iakttagelsen om att socialpsykiatrin 
alltid blir en fråga i samband med organisationsförändringar. Utredningen 
menar att erfarenhetsmässigt är målgruppen inom socialpsykiatrin ofta den 
målgrupp som faller mellan stolarna.  
 
Förhoppningen genom en organisationsförändring för socialpsykiatrin är att 
stuprörstänket ska suddas ut och att medborgare som behöver stöd på 
grund av psykisk ohälsa och som även har ekonomiska problem eller 
beroendeproblematik, får genom den tilltänkta organisationsförändringen en 
större bredd på insatserna som tillgodoser behovet i större utsträckning. En 
väg in och flera vägar ut. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
- att verksamheterna Dagverksamhet enligt SoL 4 kap. 1 §, Särskilt boende 
enligt SoL 4 kap. 1 § och Boendestöd enligt SoL 4 kap. 1 § fortsättningsvis 
drivs av Verkställighet Vuxna, Socialförvaltningen. 
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§ 68 Dnr 2022-00071  

Dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område.  
 
Den personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.  
 
Kommunjurist Aulona Vejsa har tidigare varit kommunens 
dataskyddsombud. Hon återgår i arbete den 1 september 2022 efter 
avslutad tjänstledighet. Under tjänstledigheten har vikarierande 
kommunjurist Melinda Höglind tillfälligt fungerat som dataskyddsombud för 
kommunens nämnder. Aulona Vejsa föreslås nu åter som 
dataskyddsombud.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-18 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar entlediga Melinda Höglind från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Aulona 
Vejsa att vara dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden från och 
med 2022-09-01. 
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§ 69 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut 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-
2022-07-31 
 

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

Anmälningar 

Sammanfattning 
2022-00012 

Protokoll Omsorg i Bjuv AB 220620 
2022-00067 

Missiv Granskning T1 och prognos 2022 
2022-00067 

Granskning av månadsbokslut tertial 1 med prognos 
2022-00012 

Protokoll Omsorg i Bjuv AB 220815 
2022-00012 

Äldreundersökning - särskild boende 
2022-00012 

Äldreundersökning - hemtjänst 
 
      
 

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