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§ 30 Dnr 2022-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Zofia Svensson (M) att justera 
dagens protokoll den 3 maj. 
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§ 31 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 32 Dnr 2022-00003  

Förvaltningschefen informerar samt Rapport 
verksamhet 

Sammanfattning 
Verksamhetsrapporten bifogas protokollet. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tackar för informationen. 
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§ 33 Dnr 2022-00044  

Information om nytt hälsofrämjande arbetssätt, Anette 
Nihlén 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Anette Nihlén informerade om hälsofrämjande arbetssätt 
och presenterade det digitala träningsverktyget Exorlive. 
 
Informationsmaterialet bifogas protokollet. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar tacka för informationen. 
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§ 34 Dnr 2022-00041  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 

Sammanfattning 
Enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2010:659 3 kap 9 och 10 § ska en 
patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen i mars månad. Den ska 
innehålla information om hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Det ska också finna 
uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
fördelat inom verksamheten. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 
av den och därför kommer kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen att 
publiceras på hemsidan. 
Enligt föreskriften och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOFS 2011:9”, ska arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras.  
För att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete, presenterar 
förvaltningen årligen kvalitetsberättelse till nämnden. Syftet med 
kvalitetsberättelsen är att för ansvarig nämnd, ge en bild av hur 
förvaltningen arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten och vilka resultat 
som uppnåtts.  
Patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen är sedan 2020 
sammanslagen till en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för att få en 
helhetsbild, ökad samsyn och genom det skapa möjlighet till ökad kvalitet till 
den enskilde.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 22-04-13 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar godkänna kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 2021 samt kartläggning av vilka typer av 
fallolyckor som ger avvikelser. 
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§ 35 Dnr 2022-00013  

Ekonomisk rapport mars 2022 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsförvaltningens verksamhet som bedrivs i OiB har under 
årets två första månader varit belastad vilket har gett effekter på höga 
personalkostnader.  
Momsintäkten avseende januari och februari ligger i resultatet för mars och 
påverkar resultatet positivt för mars månad. Det negativa resultatet för 
kvartal ett 2022 består av ökade personalkostnader i januari och februari till 
följd av pandemin. Vid en närmare analys av kostnaderna i OiB under mars 
kan vi se att kostnaderna avseende personal ökar 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. Momsintäkten är dock med i 
budgeten vilket drar ner den totala kostnadsramen Den ökade inflationen 
som är ett faktum nu är ej heller beaktad i 2022 års budget men medför 
ökade kostnader på många inköp. 
Siffrorna för budget 2022 har inte blivit korrekt inlästa (-5,7 mnkr) och visar 
därför inte rätt resultat. Kommer åtgärdas snarast och ny rapport kommer 
skickas ut.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-21 
Ekonomisk månadsrapport mars 2022 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar noterar att resultatet visar på ett 
underskott mot budget per mars månad. Nämnden följer utvecklingen, men 
finner i nuläget ingen anledning att genomföra åtgärder. 
   
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9 (11) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 36 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 22-04-20 
Rapportering avseende läget den 20 april 2022 är verkställt 
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende, 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    
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§ 37 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut mars 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-
2022-03-31 
 

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

Anmälningar 

Sammanfattning 
       VON 2022-00008 
Beslut PO 2022 Bjuv 
       VON 2022-00009 
Äntligen färdtjänstöversyn 
       VON 2022-00009 
Skrivelse färdtjänst SMV 
       VON 2022-00009 
Angående Skånetrafikens serviceresor 

VON 2022-00012 
Protokoll Extra styrelsemöte 220328 

VON 2022-00012 
Protokoll Konstituerande sammanträde 220328 

VON 2022-00012 
Protokoll Omsorg i Bjuv AB 220328 

VON 2022-00012 
Protokoll Omsorg i Bjuv AB 220404 

VON 2022-00012 
Årsredovisning 2021, Omsorg i Bjuv AB 

VON 2022-00012 
Revisions PM Omsorg i Bjuv AB 2021 

VON 2022-00012 
Granskningsrapport 2021, lekmannarevisorer 
 

 
      
 

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