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§ 110 Dnr 2021-00004  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Pia Trollehjelm (SD) att justera 
dagens protokoll den 26 oktober. 
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§ 111 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 112 Dnr 2021-00121  

Information Resursfördelning KPB 

Sammanfattning 
Andreas Johansson från Ensolution informerade om resursfördelning KPB, 
(Kostnad per brukare). 
      
 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns fem personer i kö till våra boende. Inga lediga lägenheter. 
-Hemtjänsttimmar har ökat men antalet brukare har minskat. 
-Från 1 november kommer ny lagändring som innebär att 
Försäkringskassan och kommunerna kan neka att betala ut ersättning till 
privata bolag som inte har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. 
-Ekbacken, dagverksamhet för demens, flyttar in på Almliden och startar 
upp verksamheten inom kort. 
-Krisberedskapsplanen håller på att ses över tillsammans med tekniska 
förvaltningen för att ha beredskap vid eventuellt strömavbrott. 
-Nybyggda LSS-boendet i Billesholm är klart för inflytt i januari.  
Markarbete har påbörjats för projekt 3 Brogårda, LSS korttidsvistelse och 
korttidsboende, preliminär inflytt i augusti.  
-Omsorg i Bjuv har skickat en ansökan om livsmedelstillstånd för sent vilket 
innebär att en sanktionsavgift ska betalas till Söderåsens Miljöförbund  
      
 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Verksamheterna går tillbaka till aktiviteter i långsam takt. 
-DOS 3, Covid-19-vaccination, är påbörjad på särskilt- och ordinärt boende. 
-Personal ska inte gå till sin arbetsplats om man har symptom. 
-Extra öppet för vaccination gav ca 180 vaccinationer i Bjuvs kommun. 
-Skyddsutrustning ska användas i brukarnära vård i alla vård - och 
omsorgsorgs verksamheter. Myndigheternas rekommendationer följs. 
      
 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Inväntar fler tillstånd från, (IVO), Inspektionen för vård och omsorg. 
     
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 116 Dnr 2021-00108  

Information - En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerade om utredning  "En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning" 
 
Ajournering 
Ajournering 10.52 
Sammanträdet återupptas 10.57 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 117 Dnr 2021-00115  

Presidieberedning 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade den 28 november 2019 att 
bolagisera vård- och omsorgsverksamheten i Bjuvs kommun. I korthet 
innebär beslutet att all vård- och omsorgsverksamhet förutom 
myndighetsutövningen, flyttas från Vård- och omsorgsnämnden till det 
helägda bolaget Omsorg i Bjuv AB. Nämnden kommer att ha en 
beställarroll. Cirka 400 anställda går över från nämnden till bolaget och får 
bolaget som sin arbetsgivare. Kvar som anställda av nämnden blir drygt tio 
personer. Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2020 att ansvaret 
för kommunens kostförsörjning överflyttas från vård- och omsorgsnämnden 
till tekniska nämnden och att kostenheten organisatoriskt flyttas från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen. Kommunfullmäktige 
beslutade den 26 april 2021 att anta ett nytt reglemente för Vård- och 
omsorgsnämnden som är anpassat till de nya förutsättningarna för 
nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 
 
Ärendet 
På grund av förändringarna i nämndens uppdrag beslutade 
kommunfullmäktige den 27 september § 129 om en ny organisation för 
vård- och omsorgsnämnden med 7 ledamöter och 4 ersättare. Beslutet 
innebär att antalet ordinarie ledamöter minskar från 12 till 7. Mot bakgrund 
av den förändrade organisationen föreslås att nämnden inte längre ska ha 
ett arbetsutskott som beredande organ utan att inrätta presidieberedning, 
vilken ska bestå av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.  
 
 
Yrkande 
Pia Trollehjelm (SD), Lisbeth Madsen (M) och Zofia Svensson (M) yrkar 
bifall till förslaget. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar ersätta vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott med presidieberedning   
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§ 118 Dnr 2021-00007  

Ekonomisk rapport september 2021 

Sammanfattning 
Nämnden för Vård och Omsorg visar i den ekonomiska månadsrapporten 
för september en positiv avvikelse med 2,0 mkr.  
 
Externa intäkter visar en positiv avvikelse med 6,4 mkr, vilket i huvudsak 
förklaras av: 
* Högre intäkter för stadsbidrag från Socialstyrelsen  
* Ersättning för höga sjuklöner från Försäkringskassan med 1,1 mkr  
* Lägre intäkter inom Särskilda boenden med en negativ avvikelse mot 
budget med 1,4 mkr. 
* Det finns fortsatt en osäkerhet i storlek på förväntad momsersättning för 
köpta omsorgstjänster för 2021 där arbete pågår med att klassificera de 
olika verksamheterna i OiB som omsorgs- och bemanningstjänster i takt 
med att tillstånd erhålls från IVO. 
Personalkostnaden visar en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 
ca 4,2 mkr, där den positiva avvikelsen bedöms minska för resterande del 
av året. Förklaringen är i huvudsak att personalkostnad för HSL personal är 
lägre, men kostnadsminskningen möts däremot av högre kostnad för köpta 
HSL tjänster. Även kostnaden för LSS/Socialpsykiatri är lägre vilket även 
där möts av högre kostnad för köpt assistans. 
Om exkluderar köpta tjänster från OiB som redovisas som en övrig extern 
kostnad är avvikelsen mot budget ca -2,4 mkr, vilket i huvudsak förklaras av 
högre kostnad för köpt assistans, högre kostnader för köpta HSL tjänster 
och högre kostnad för hjälpmedelshantering.  
Interna kostnader visar en negativ avvikelse mot budget med -0,6 mkr, 
varav ca -0,5 mkr avser extra städkostnad inom särskilda boenden som följd 
av pandemin   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15 
Ekonomisk rapport september 2021 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna ekonomisk månadsrapport 
för september. 
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§ 119 Dnr 2021-00056  

Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott 

Sammanfattning 
Prognosen för 2021 visar vid delårsrapporten på ett prognostiserat 
underskott på 2,1 mnkr. Vid nämnden beslutade 210927 att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att återkommer med förslag på åtgärder för en 
budget i balans.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 
Bilaga, Åtgärdsplan för att nå budget i balans för verksamhetsåret 2021 
 
Ärendet 
Vid budgetuppföljning i samband med delårsbokslutet 2021 bedöms 
underskottet för Vård och omsorgsnämnden 2021 bli 2,1 mnkr. Denna 
avvikelse motsvarar 0,9% av årets budgetomslutning.  
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 2022.  
De åtgärder som kan vidtas är:  
 
Ersätta vid frånvaro  
Uppskattad effekt: Inte möjlig att beräkna  
 
Restriktiva inköp  
Uppskattad effekt: Inte möjlig att beräkna 
 
Omfördelning och översyn av statsbidrag 
Uppskattad effekt: ca 900 tkr 
 
Externa placeringar 
Uppskattad effekt: 950 tkr/ år 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 
åtgärdsplan. 
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§ 120 Dnr 2015-00027  

LOV ansökan, leverantörer 

Sammanfattning 
Det har inkommit en komplett ansökan från Femtiofem plus AB, 556727-
4690, om att bli leverantör för serviceinsatserna städ, tvätt och inköp inom 
Hemtjänsten i Bjuvs kommun.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 21-09-13 
Ansökningsblankett, daterad 21-08-26 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Femtiofem plus AB som 
leverantörer för serviceinsatserna städ, tvätt och inköp inom Hemtjänsten i 
Bjuvs kommun.   
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§ 121 Dnr 2021-00028  

Delegationsbeslut 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-
2021-09-30 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
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§ 122 Dnr 2021-00015  

Anmälningar 

Sammanfattning 
-Bjuv 2021 H1 
-KS § 117, Program för uppföljning av privata utförare i Bjuvs kommun 
-Styrelseprotokoll Omsorg i Bjuv AB 210914 
-Verksamhetsberättelse PRO Billesholm 2020 
-Nyhetsbrev från Serviceresor, Skånetrafiken  
-Information om återgång till samåkning, Skånetrafiken 
-Protokoll Omsorg i Bjuv AB 211012 
      
 

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