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§ 39 Dnr 2022-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Anders Månsson (S) att justera 
dagens protokoll den 1 juni. 
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§ 40 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 41 Dnr 2022-00057  

Information om Lokal Krisplan  

Sammanfattning 
Samhällets krisberedskapslagstiftning spänner över flera 
verksamhetsområden och omfattar både lagar, förordningar och 
speciallagar. Det huvudsakliga regelverk som ligger till grund för dokument 
”Socialförvaltningen tillika Omsorg i Bjuv AB Krisberedskap” är Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH). Den ställer krav på 
kommunen att minska sårbarheten i sin verksamhet och utveckla en god 
förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar.  
Målet för förvaltningens och Omsorg i Bjuv AB:s arbete med krisberedskap 
är att minska sårbarheter i verksamheterna samt ha en god förmåga att 
förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar i hela hotskalan.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Maja Bikov, 2022-05-19 
Socialförvaltningen tillika Omsorg i Bjuv AB Krisberedskap 
 
Ärendet 
Samhällets krisberedskapslagstiftning spänner över flera 
verksamhetsområden och omfattar både lagar, förordningar och 
speciallagar. Det huvudsakliga regelverk som ligger till grund för dokument 
”Socialförvaltningen tillika Omsorg i Bjuv AB Krisberedskap” är Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH). Den ställer krav på 
kommunen att minska sårbarheten i sin verksamhet och utveckla en god 
förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar. Uppgifterna 
preciseras närmare i SKL och MSB överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019-2022.  
 
Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens 
som samhällets och nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår 
från mål formulerade av riksdagen och regeringen; människors liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter, miljö och ekonomiska värden samt nationell suveränitet. 
Värdena är i grunden likvärdiga men kan komma att prioriteras olika 
beroende på omständigheter. 
De tre grundprinciperna ansvarsprincipen, likhetsprincipen och 
närhetsprincipen är en viktig del av svensk krishantering och är vägledande 
för det operativa arbetet med krisberedskap.  
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Socialförvaltningen tillika Omsorg i Bjuv AB:s lokala krisledningsplan 
grundar sig i och följer kommunens krisberedskap. 
 
Med det skyddsvärda som grund, är målet för socialförvaltningens och 
Omsorg i Bjuvs arbete med krisberedskap att minska sårbarheter i 
verksamheterna samt ha en god förmåga att förebygga, motstå och hantera 
samhällsstörningar i hela hotskalan. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta tacka för 
informationen samt att Lokal krisberedskap socialförvaltningen tillika 
Omsorg i Bjuv AB ersätter tidigare krisberedskap.  
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen samt att Lokal 
krisberedskap socialförvaltningen tillika Omsorg i Bjuv AB ersätter tidigare 
krisberedskap.  
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§ 42 Dnr 2022-00056  

Kompetensförsörjningsplan 2022 -2027 

Sammanfattning 
Vård och omsorg kommer framöver att mötas av flera utmaningar så som 
att det blir fler äldre (personer över 60 år), ökad medellivslängd främst i 
åldersgruppen 80 år och äldre, ökat antal pensionsavgångar.  
Vidare kommer en rad omställningar/förändringar att införas på nationell 
nivå för att öka kompetens hos medarbetare samt för att höja kvaliteten 
inom vård och omsorg. 
 
För att möta dessa utmaningar samt omställningar/förändringar behöver 
vård och omsorg hitta strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta 
nya lösningar och arbeta för ett hållbart arbetsliv. 
Kompetensförsörjningsplanen kommer att fungera som ett stöd och riktlinje 
för att verksamheterna ska kunna skapa sina kompetensförsörjningsplaner 
med tillhörande aktiviteter.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 22-05-19 
Kompetensförsörjningsplan 2022 
 
Socialförvaltningen förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
kompetensförsörjningsplan 2022 
 
 
Yrkande 
Ordförande föreslår att tillägga att Omsorg i Bjuv får uppdrag att arbeta efter 
Kompetensförsörjningsplanen 2022. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna kompetensförsörjningsplan 
2022 samt att ge Omsorg i Bjuv AB uppdraget att arbeta efter planen. 
   
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8 (19) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2022-00041  

Svar kartläggning av vilka typer av fallolyckor som ger 
avvikelser. 

Sammanfattning 
Malin Sjöberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska redovisade vilka typer, hur 
många av fallolyckor samt avvikelser på läkemedel som skett 2020 och 
2021. 
 
MAS redovisade att läkemedelsroboten Evondus fungerar bra hos de 
vårdtagare som nyttjar den.  
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för svaret.  
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§ 44 Dnr 2022-00042  

Information om Nuläge i särskilt boende 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen och Agnes Lingöy, lokalstrateg informerade om nuläget 
avseende boendeplatser, brandsyn och underhålls- och driftskostnader. 
 
Redovisningen bifogas protokollet. 
       

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 45 Dnr 2022-00003  

Förvaltningschefen informerar samt Rapport 
verksamhet 

Sammanfattning 
Verksamhetsrapporten bifogas protokollet. 
 

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

Ekonomiska månadsrapport april 2022 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för april visar ett negativ utfall mot budget på -1,0 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 april 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 men i 2023 års vilket 
medför ökade kostnader på inköp. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-20 
Ekonomisk månadsrapport april 2022, daterad 2022-05-20 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta notera att 
resultatet visar på ett underskott mot budget per april månad. Nämnden 
följer utvecklingen, men finner i nuläget ingen anledning att genomföra 
åtgärder   
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera att resultatet visar på ett 
underskott mot budget per april månad. Nämnden följer utvecklingen, men 
finner i nuläget ingen anledning att genomföra åtgärder   
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§ 47 Dnr 2022-00060  

Omfördelning av investeringsbudget 2022 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018 att lokalerna på Västergatan, 
där det idag bedrivs flera olika LSS-verksamheter, skulle sägas upp med 
anledning av att lokalerna inte är ändamålsenliga. Förvaltningen har gått 
igenom de investeringsprojekt som är beslutade och föreslår omfördelning 
av medel. 
De olika LSS-projekten 1,2 och 3 behöver utrymme för uppstart, och 
då investering för LSS 3 saknas föreslår Socialförvaltningen att de medel 
som är avsatta för LSS 1 och 2 även kan infatta LSS 3. 
Investeringsprojekt 644 har idag benämningen: 2 Gruppboende inom LSS 
för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021. 
Detta föreslås ändras till Inventarier LSS.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-20 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
att de medel som är avsatta för LSS 1 och 2 även kan innefatta LSS 3 samt 
att investeringsprojekt 644 byter benämning till Investeringar LSS. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna att de medel som är avsatta 
för LSS 1 och 2 även kan innefatta LSS 3 samt att investeringsprojekt 644 
byter benämning till Investeringar LSS. 
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§ 48 Dnr 2022-00059  

Kvalitetsrapport del 1 

Sammanfattning 
Kvalitetsrapporten är sammanställning av inkommande avvikelser, Lex 
Sarah och Lex Maria. Sammanställningen analyseras för att se mönster och 
trender gällande kvaliteten och övergripande eventuella åtgärder planeras, 
genomförs och följs upp.  
Kvalitetsrapporten med sammanställning rapporteras till vård- och 
omsorgsnämnden två gånger om året, varav en sammanställning 
rapporteras i samband med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-20 
Kvalitetsrapport del 1, daterad 2022-05-20 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
Kvalitetsrapport del 1.   
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Kvalitetsrapport del 1.   
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§ 49 Dnr 2022-00049  

Samråd för detaljplan Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs 
kommun Skåne län 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har ombetts yttra sig över Detaljplan för Medborgaren 1 
m fl i Bjuv. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
Protokoll. 
Plankarta. 
Planbeskrivning. 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
VA- och dagvattenutredning Kvarteret Medborgaren 
Teknisk PM Geoteknik 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik. 
Översiktlig miljöteknisk undersökning Folketshusparken Bjuv 
Trafik-, buller- och riskutredning 
Kulturhistorisk dokumentation inför rivning av Folkets hus 
Sol- och skuggstudie Kvarteret Medborgaren 
 
Ärendet 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna att förtäta fastigheten 
Medborgaren 1 och därigenom få ett helhetsgrepp i omvandlingen av 
området. Detaljplanen ska möjliggöra både bostäder, äldrevård och 
centrumverksamhet såsom t ex bibliotek, kontor och möteslokaler. Syftet är 
även att möjliggöra allmän platsmark i form av torg och natur. 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positivt till planförslaget som 
möjliggör utvecklingen av de centrala delarna av Bjuv med 
tillgänglighetsanpassade byggnader och med möjlighethet med aktiviteter 
för Bjuvs kommuns alla invånare. 
Varierande boendemiljöer som passar olika delar av skeende i livet gör det 
lätt att flytta inom och tillbaka till kommunen. 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat 
bland annat följande synpunkter: 
-byggnaderna bör utformas och färgsättas så att infarten till Bjuvs kommun 
upplevs som ett modernt inbjudande samhälle 
-att man ska utlysa en arkitekttävling för att få fler proffsiga idéer på hur man 
bäst utformar området för att ta tillvara de många kulturella minnen som 
finns 
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-att man sparar så mycket som möjligt av befintlig växtlighet i området, 
bland annat de stora träden vid kiosken, då kanske även kiosken kan 
inordnas i parktänkandet 
-att Trygghetsboendet gör tillgänglighetsanpassat, att det finns inkoppling av 
internet, inglasade balkonger 
-att planera in mindre lägenheter för ungdomar som står i begrepp att flytta 
hemifrån 
-att det är KPR:s förhoppning att Trygghetsboende och bibliotek kommer 
tillstånd med högsta prioritet 
-KRP ifrågasätter om Varagården är i så dåligt skick att det inte går att 
reparera och modernisera samt att Varagården dessutom har en fin 
placering idag 
-förslaget med sedumtak tror KPR inte är hållbart i längden 
-det är viktigt att Bjuvs kommuns antagna vision 2030 följs och att man 
bygger hållbart och att det undersökt om och var man kan placera 
solfångare 
 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
Detaljplan för Medborgaren 1 m fl i Bjuv.   
 
Yrkande 
Anders Månsson (S) yrkar 
-att stryka äldrevård. 
-att lägga till kulturaktiviteter. 
-att vi anser att detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten och är 
av stor betydelse i övrigt. 
 
Jörgen Johnsson, (M), Zofia Svensson (M) och Poul Erik Berntsen (SD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Anders 
Månssons (S) förslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt socialförvaltningens förslag. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för Medborgaren 
1 m fl i Bjuv. 
 
Reservation 
Anders Månsson (S), Inga Bakken (S), Camilla Sjöberg (C) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 
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§ 50 Dnr 2022-00050  

Samråd för detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har ombetts yttra sig över Detaljplan för Vrams 
Gunnarstorp 1:15, i Bjuv. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-09 
Protokoll 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik inklusive bilagor 
Miljögeoteknisk rapport inklusive bilagor 
Planeringsunderlag geoteknik 
Riskutredning farligt gods och verksamheter 
Förstudie naturvärdesinventering 
Bullerutredning 
Planeringsunderlag landskapsbild 
Miljökonsekvensutredning  
Kvalitetsprogram 
Trafikutredning 
Lokaliseringsutredning 
VA- och skyfallsutredning  
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- 
och logistikanläggning. 
 
Planområdet ansluter till verksamhetsområden i Åstorps kommun. 
Detaljplanen föreslår ianspråktagande av jordbruksmark. Kommunen 
bedömer att ett genomförande av planen kan antas innebära betydande 
påverkan för miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser. 
Vård- och omsorgsnämnden anser att en av det viktigaste faktorer för 
utveckling av välfärden är att befolkningen har arbete. Arbetslösheten i 
Bjuvs kommun, i likhet med övriga Skåne är högre än genomsnittet i 
Sverige. 
Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns det behov av insatser för att 
höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten. Med stöd i detta kan 
arbetsplatser på rätt ställe och med rätt förutsättningar anses utgöra ett 
väsentligt samhällsintresse. 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17 (19) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat att 
de inte anser sig kunna bedöma vilken samhällsnytta och vilka miljörisker 
ovannämnda byggnation kan ha på Bjuvs kommun. 
 
KPR har dock ett önskemål att man undersöker möjligheten att bygga 
solfångare på lagerbyggnadens tak. 
 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna 
Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun.   
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för Vrams 
Gunnarstorp 1:15, Bjuvs kommun.   
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18 (19) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 51 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut april 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-
2022-04-30 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19 (19) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-30 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 52 Dnr 2022-00004  

Anmälningar 

Sammanfattning 
VON 2020-00071 

KF § 55 Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021 
VON 2022-00052 

"Vackert väder ger inte blinda synen tillbaka" 
VON 2022-00052 

"Det har kastats ut en livboj till synskadade" 
VON 2022-00004 

Protokoll bolagsstämma Omsorg i Bjuv AB 220516 
VON 2022-00004 

Protokoll konstituerande sammanträde Omsorg i Bjuv AB 220516 
      
 

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