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§ 123 Dnr 2021-00004  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Ulrika Thulin (S) att justera 
dagens protokoll den 24 november. 
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§ 124 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Punkt 2 utgår. 
Övriga frågor tillkommer som punkt 16. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 125 Dnr 2021-00027  

Information Heltid som norm 

Sammanfattning 
Andrea Kuti, projektledare och Emma Nordh, HR-konsult informerade om 
projektet Heltid som norm samt redovisade resultatet av workshopen som 
gjorde tillsammans med personalen. 
Redovisning bifogas protokollet. 
 
      
 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-Privata bolag som utför personlig assistans ska ha tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), för att kunna erhålla ersättning 
från Försäkringskassan och kommun. 
En privat assistanssamordnare i Bjuvs kommun är brukaren själv, då krävs 
endast anmälan till IVO. Utredning pågår om kommunen kan betala ut 
ersättning till enskild person. 
-Dagverksamhet Ekbacken, demens, har startat upp sin verksamhet på 
Almliden. 
-Myndigheten flyttar in på korttidens gamla lokaler i december. 
-LSS-boendet i Billesholm flyttar in i nytt boende i januari 2022. 
-En fällande dom har kommit gällande stölderna som skett på ett särskilt 
boende, vilket kommer att behandlas som personalärende av HR. 
-Arbete med Krisberedskap gällande elbrist pågår tillsammans med 
Tekniska förvaltningen. 
-I nuläget finns sju personer i kö till våra boende varav två kommer från 
andra kommuner. 
-Verksamhetsstatistik redovisades från verksamheterna. 
 
 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Smittspridningen i samhället ökar. Viss smittspårning pågår i 
verksamheterna. 
-Rekommendationerna från myndigheterna följs fortsättningsvis i alla 
verksamheter. 
-Vaccination tre har delats ut till vårdtagare på särskilt boende och i ordinärt 
boende. 
Vaccinationer för personal inom särskilt boende och hemtjänst är under 
planering. 
      
 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Verksamheterna personlig assistans, ledsagare kontaktperson och 
avlösarservice har fått tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 129 Dnr 2021-00126  

Organisatorisk flytt av bostadsanpassning 

Sammanfattning 
Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för personer som har en 
funktionsnedsättning. Anpassningar kan göras i boendet för att möjliggöra 
kvarboende i ordinärt hem. 
Bostadsanpassningen handläggs idag på Vård- och omsorgsförvaltningen 
och utifrån kompetens, rättssäkerhet och effektivisering föreslås att detta 
flyttas till Byggnadsfövaltningen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05  
Reviderat Reglemente Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Ärendet 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag, (2018:222) reglerar möjligheten att 
ansöka om bidrag för anpassning av bostaden. Tillsynsmyndighet för detta 
är Boverket. Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för 
personer som har en funktionsnedsättning. Anpassningar kan göras i 
boendet för att möjliggöra kvarboende i ordinärt hem.  
 
Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i 
ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en 
ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare 
och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar. Det är 
den som ansöker som avgör, efter sina egna behov, vilka åtgärder som de 
vill söka bidrag för.  
 
Bostadsanpassningen handläggs idag av biståndshandläggare på Vård och 
omsorgsförvaltningen i enlighet med reglementet.  
 
För att handlägga bostadsanpassningsbidrag krävs kompetens inom det 
byggtekniska området (tex byggnadsingenjör/handläggare) för att tex 
bedöma om det går att riva en vägg, bedöma ytskikt i badrum men även 
utomhus när det gäller markarbete. Vidare behövs en bedömning av 
funktionsnedsättningen hos den som söker. Detta görs av arbetsterapeut,  
fysioterapeut och ibland läkare. Dessa kompetensområden besitter inte en 
person med socionomutbildning. 
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På vård och omsorgsförvaltningen har arbetsmängden förändrat på grund 
av ökad volym och större krav på uppföljning. En konsekvens av detta är att 
vi behöver den socionomkompetens vi har för att klara av den ökade 
arbetsmängden samt möta framtida behov.  
 
I en omvärldsspaning framgår att ansvaret för bostadsanpassning i flera 
kommuner inte ligger på motsvarande vård och omsorgsförvaltning utan på 
annan förvaltning ex. byggnads eller teknisk. 
 
En dialog har förts på tjänstenivå med byggnadsförvaltningen i Bjuvs som 
ställer sig positiva till att ta över handläggningen med de resurser som är 
avsatta i budgeten.  
 
Handläggningen motsvarar 0,25 åa.  
 
Risk och konsekvensanalys 
Ur ett organisatoriskt perspektiv ser handläggarna ingen risk med en flytt  
av bostadsanpassningsbidrag till byggnadsförvaltningen. Tvärtom frigörs tid 
till övrig handläggning inom myndigheten.  
 
I samtal med HSL verksamhetschef framkommer att personalen på Rehab 
inte kan se någon risk men det är dock viktigt att upprätta en rutin hur 
samarbetet skall fungera med byggnadsförvaltningen. 
 
En positiv konsekvens med att flytta handläggningen till 
byggnadsförvaltningen är att all kompetens gällande byggnadstekniska 
frågor blir samlade under samma tak. Fördelen med detta kan bli en mer 
rättssäker bedömning och troligtvis blir handläggningen mer effektiv vilket 
gynnar kommuninvånaren. 
Det är viktigt att informationen når ut till våra kommuninvånare tex på 
kommunens hemsida, att handläggare på myndigheten och kontaktcenter 
hänvisar kommuninvånaren rätt vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige:  
-att handläggningen av bostadsanpassningsbidrag flyttas till 
byggnadsnämnden  
-att revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente sker genom att 
de meningar som rör bostadsanpassningsbidrag flyttas över till 
byggnadsnämnden reglemente: 
- § 1 Vård- och omsorgsnämndens övergripande uppgifter” Lag om 
bostadsanpassningsbidrag” 
 -§ 4 Delegering från Kommunfullmäktige ”kommunens uppgifter enligt lag 
om bostadsanpassningsbidrag” 
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Tilläggsyrkande 
Ordförande föreslår att överflytten sker den 1 februari 2022. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige:  
-att handläggningen av bostadsanpassningsbidrag flyttas till 
byggnadsnämnden  
-att revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente sker genom att 
de meningar som rör bostadsanpassningsbidrag flyttas över till 
byggnadsnämnden reglemente: 
- § 1 Vård- och omsorgsnämndens övergripande uppgifter” Lag om 
bostadsanpassningsbidrag” 
 -§ 4 Delegering från Kommunfullmäktige ”kommunens uppgifter enligt lag 
om bostadsanpassningsbidrag” 
-att överflytten sker den 1 februari 2022 
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§ 130 Dnr 2021-00024  

Inkomna domar 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten i vissa ärenden 
eller en viss grupp av ärenden till tjänstemän inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen. Det kan gälla Bistånd enligt socialtjänstlagen och 
LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10  
 
Ärendet 
Datum: 2021-10-22, Dnr 2021-00127 
Ärende: Bistånd enligt socialtjänstlagen 
Ansökan gäller matdistribution men behovet anses av nämnden vara 
tillgodosett. Vårdtagaren har varit beviljad matdistribution tidigare på grund 
av saknade rutiner kring mat, var undernärd och hade ett behov av 
näringsrik mat. Målsättningen med insatser var att vårdtagaren skulle få en 
sund inställning till mat, få struktur på förhållandet till måltider och få bättre 
hälsa genom näringsrikare mat, vilket har skett. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
Datum: 2021-11-03, Dnr 2021-00128, 2021-00129 
Ärende: Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS 
Ansökan gäller personlig assistans. Det är ostridigt att vårdtagarna tillhör 
personkretsen i 1 § LSS.  
Av utredningen i målet framgår att de sökande har ett behov av stöd i 
vardagen genom motiverande, stöttande och vägledande insatser. För att 
behov ska anses grundläggande i den mening som avses i LSS måste dock 
behovet eller behoven, enligt ovan nämnda rättspraxis, vara av kvalificerad 
art, vilket motiverande och vägledande insatser inte är. Det ankommer på 
den sökande att inkomma med underlag som styrker behov till rätten av 
personlig assistans.  
Sammantaget anser förvaltningsrätten att de sökandes grundläggande 
behov inte är av den karaktär och omfattning som förutsätts för att berättiga 
dem till insatsen personlig assistans.  
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta tacka samt godkänna redovisningen   
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna redovisningen   
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§ 131 Dnr 2021-00116  

Svar revisionen: Granskning av målstyrningen 

Sammanfattning 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs 
kommun granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om 
de har säkerställt att målstyrningen utformats på ett sätt som bidrag till 
måluppfyllelse.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09 
Missiv målstyrning, daterad 2021-09-23 
Revisionsrapport målstyrning, augusti 2021  
 
Ärendet 
Ernst & Young har bedömt att kommunens målarbete inte uppnår sitt 
styrande syfte för kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter, i stället 
fungerar målarbetet som ett medel för nämnderna att redovisa resultat för 
sina verksamheter. 
Ernst & Young har kommit fram till flera rekommendationer, varav en rör 
vård- och omsorgsnämnden, där rekommendationen är att se över valen 
och antalet av mål och indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet 
med styrmodellen. 
Revisorerna önskar svar på när samt vilka åtgärder vård- och 
omsorgsnämnden tänker vidta med anledning av vad som framkommit i 
granskningen och de rekommendationer som lämnats. 
Det är givetvis att föredra att utvalda indikatorer även kan följas upp också i 
samband med rapporterna tertial ett och två men detta skulle i många fall 
begränsa utbudet av tillgängliga indikatorer markant.  
Vård- och omsorgsnämnden använder sig en hel del av resultatet av olika 
brukar och kundundersökningar vilka oftast görs en gång per år. Fördelen 
med detta är att uppgifterna kvalitetssäkras och kan jämföras både med 
andra kommuner som över tid. Det är också eftersträvansvärt att undvika 
undersökningar och mätningar som görs internt med pinnstatistik då det 
finns allt för stor risk för felkällor och godtycklighet.  
Efterhand som verksamhetssystemen kan användas i högre grad och mer 
integrerat ger detta också andra möjligheter till att ta fram tillförlitliga 
indikatorer.  
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Arbetet med att ta fram tillförlitliga indikatorer pågår och i samband med ny 
budget och verksamhetsplan görs en översyn av indikatorerna och hur 
dessa kan främja en ändamålsenlig uppföljning av verksamheten.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta anta förvaltningens svar som sitt eget och översända detta till 
revisionen 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta förvaltningens svar som sitt eget 
och översända detta till revisionen 
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§ 132 Dnr 2021-00071  

Svar-Motion från Ulrika Thulin (S) Angående mat för 
distribution eller avhämtning. 

Sammanfattning 
Ulrika Thulin (S) har lagt fram en motion angående mat för distribution eller 
avhämtning för medborgare som i rådande pandemisituation kan känna sig 
isolerade.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03 
Motion, daterad 2021-02-16 
 
Ärendet 
Under pågående pandemi var restaurang Vallmon på Varagårdens 
särskilda boende stängd på grund av restriktioner vilket innebar att inga 
externa gäster kunde besöka restaurangen för lunch. 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fört diskussioner med Tekniska 
förvaltningen som har beslutat att öppna upp i långsam takt för externa 
gäster. 
Angående 65-plussare och möjligheten att ta del av kyld mat med 
hemleverans utan bistånd är en fråga för Tekniska förvaltningen. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta anse motionen besvarad.   
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar bifall 
 
Zofia Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulins 
(S) bifall. 
 
Ordförande finner att förvaltnings förslag går vidare. 
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Votering 
Votering är begärd och ska genomföras 
Ja=förvaltningens förslag 
Nej=Ulrika Thulin (S) bifall 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan 
4 Ja-röster 
3 Nej-röster 
 
Ordförande finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anse motionen besvarad.   
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) reserverar sig. 
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§ 133 Dnr 2021-00108  

Svar-remiss En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning 

Sammanfattning 
Ansvaret för socialtjänsten i Bjuvs kommun är sedan flera år tillbaka fördelat 
mellan tre nämnder; barn- och utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen genom utskottet för arbete och 
tillväxt. Vid olika tillfällen under senare år har det framkommit brister i 
socialtjänsten som kunnat hänföras till sättet socialtjänsten är organiserad. 
Den politiska majoriteten i Bjuvs kommun har därför gett i uppdrag åt 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda och lämna förslag på hur 
kommunens socialtjänst kan omorganiseras med målsättningen att samla 
alla eller flertalet verksamheter under en förvaltning.  
 
Vård och omsorgsförvaltningen, i samsyn med barn- och 
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltnings avdelning för 
arbete och tillväxt, instämmer i huvudsak med utredningens förslag på en 
samlad socialtjänst i Bjuvs kommun, men föreslår till skillnad mot 
utredningens förslag, att resurserna kring de uppdrag som rör 
arbetsmarknad och vuxenutbildning får tillhörighet i en 
utbildningsförvaltning. Denna utbildningsförvaltning kan erbjuda ett 
långsiktigt stöd för individen genom alla utbildningsformer och vid inträdet 
på arbetsmarknaden. Förvaltningen anser det av vikt att man inte enbart 
bibehåller befintliga verksamheter i en annan organisationsform, utan att en 
omorganisation även skapar förutsättningar för förändringsarbete och 
utveckling inom förvaltningarnas respektive uppdragsområden. För den 
enskilde medborgare innebär en gemensam socialförvaltning ökad möjlighet 
till ett samlat stöd genom kommunens socialtjänst, men även ett långsiktigt 
stöd i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor av en förvaltning som då även 
i större utsträckning kan fungera som ett stöd i en tillfrisknandefas för den 
som tidigare varit i behov av stöd från socialtjänsten. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-11  
Riskbedömning och handlingsplan förvaltningsorganisation 
Beslut KS § 172, daterad 2021-09-01 
Slutrapport, daterad 2021-05-13 
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Ärendet 
Ansvaret för socialtjänsten i Bjuvs kommun är sedan flera år tillbaka fördelat 
mellan tre nämnder; barn- och utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen genom utskottet för arbete och 
tillväxt. Vid olika tillfällen under senare år har det framkommit brister i 
socialtjänsten som kunnat hänföras till sättet socialtjänsten är organiserad. 
Den politiska majoriteten i Bjuvs kommun har därför gett i uppdrag åt 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda och lämna förslag på hur 
kommunens socialtjänst kan omorganiseras med målsättningen att samla 
alla eller flertalet verksamheter under en förvaltning.  
 
Utredningen föreslår en ny förvaltningsorganisation som samlar resurserna 
kring de uppdrag som finns i socialtjänsten i en förvaltning. Förslaget 
innebär en sammanhållen socialtjänst som utgår från individens totala 
behov, där en gemensam ingång till socialtjänsten ska omfamna alla de 
processer som individen är involverad i. Där kan olika professioner inom 
socialtjänsten arbeta i ett gemensamt uppdrag att möta det behov av stöd 
som den enskilde och dennes familj har. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har, i samsyn med barn- och utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelsens förvaltnings avdelning för arbete och tillväxt, granskat 
utredningens förslag utifrån framförallt två fokusområden: den enskilde 
medborgarens totala behov och verksamheternas kvalitet. 
 
Medborgarens totala behov 
Vård och omsorgsförvaltningens uppfattning är att en socialtjänst med 
samlad kompetens och helhetssyn kommer att ha bättre förutsättningar att 
möta våra medborgare och de socioekonomiska utmaningar som finns i 
kommunen. Det skulle möjliggöra ett arbetssätt där individen i sin kontakt 
med socialtjänsten kan få stöd utifrån sitt samlade behov, utan att slussas 
runt i olika förvaltningar. En gemensam socialtjänst skulle på detta sätt bli 
mer lätt tillgängligt för medborgaren där det, som utredningen lyfter finns ”en 
väg in men flera vägar ut”.  
 
Det innebär inte att det nuvarande mer ålders- och målgruppsbaserade 
arbetssättet har varit oviktigt. Socialtjänstens professioner besitter 
kompetens som även fortsatt behöver vara riktad mot olika målgrupper, 
men arbetet skulle kunna utvecklas genom ett vardagligare utbyte av 
erfarenhet och kunskap med färre barriärer. Utöver det är goda nära 
samarbeten, till exempel mellan socialtjänst och skola, av lika stor vikt i en 
annan organisationsform och något som bör vidhållas även fortsättningsvis.  
Utredningen föreslår att behålla arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
försörjningsstöd som en ”sammanhållen treenighet” i den nya 
socialförvaltningen. Det är dock vård– och omsorgsförvaltningens 
uppfattning att de delar under arbete och tillväxt som rör arbetsmarknad och 
vuxenutbildning organisatoriskt bör tillhöra en samlad utbildningsförvaltning i 
stället för den föreslagna socialförvaltningen. Detta för att möjliggöra ett 
sammanhängande stöd och vägledning åt medborgaren under hela livet, 
oberoende av ålder och relation till arbetsmarknaden. Att skilja 
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna från socialförvaltningen 
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skulle även kunna få ett symbolvärde, där den enskilde ges möjlighet att ”ta 
ett steg vidare” från socialtjänsten och ett mer självständigt liv.  
 
Att arbetsmarknaden förändras och ställer allt högre krav på utbildning och 
kompetensutveckling innebär att det måste bli en än större fokusfråga i 
Bjuvs kommun. Vi har genom kommunens vision för 2030 åtagit oss att vara 
med och forma ett helt samhälle genom att anpassa våra verksamheter så 
att vi möter nya behov, samt att skapa jämlika förutsättningar för alla våra 
medborgare. I en utbildningsförvaltning som inte begränsas till vissa ålders- 
eller målgrupper har vi en möjlighet att erbjuda en långsiktig och bred 
vägledning genom hela livet, som fokuserar på att lyfta individen och 
motivera denne till att finna nästa steg på vägen till, eller inom, arbetslivet. 
Att arbetsmarknaden förändras innebär även att vi behöver vara rustade för 
att allt fler individer som redan är självförsörjande kan komma att behöva 
ändra karriärriktning under en senare tid i livet. Det är således naturligt att 
samla alla utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i en förvaltning vilken är 
koncentrerad på frågor kring utbildning, arbete och framtid, och där det 
riktas ett större fokus mot den enskilde medborgarens behov. 
 
Verksamheternas kvalitet 
Vård och omsorgsförvaltningen instämmer i utredningens uppfattning att en 
gemensam organisation kring socialtjänsten kan komma att tydliggöra och 
underlätta ett bibehållet fokus på individen när ärenden inte balanseras 
mellan olika förvaltningar och budgetar. Med en övergripande bild har 
socialförvaltningen möjlighet att äga frågor i sin helhet, vilket skulle bidra 
positivt till chefers och medarbetares kvalitetssäkrande arbete, där man i en 
samlad organisation även kan arbeta i ett gemensamt ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Att kunna samordna utvecklingen av system 
och digitala verktyg är även en kostnadsfråga som med fördel administreras 
i en gemensam förvaltning.  
 
I en ny socialtjänstlag betonas ett evidensbaserat arbete och vikten av tidiga 
insatser och förebyggande arbete. Att det regleras i lag ställer högre krav på 
kommuner att arbeta övergripande och systematiskt med det förebyggande 
arbetet, där vård- och omsorgsförvaltningens uppfattning är att en samlad 
socialtjänst har bättre möjligheter att arbeta med en gemensam riktning och 
uppföljning. Att medarbetare och chefer har en större förståelse för helheten 
leder troligen också till en lättare samverkan externt, dels för att våra 
medarbetare har bättre möjlighet att bära med sig frågor direkt från 
verksamheten, dels för att många i våra externa nätverk arbetar i liknande 
organisationer. Det är även vård- och omsorgsförvaltningens uppfattning att 
ett större professionellt sammanhang skulle skapa bättre förutsättningar för 
medarbetare att söka sig till andra områden internt i stället för att gå vidare 
till en ny arbetsgivare, när de önskar byta inriktning inom sin profession eller 
söker utmaningar i en annan roll. 
 
Utredningens förslag att organisera arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
försörjningsstöd i den nya socialförvaltningen skulle innebära att vi har en 
liten del inom en förvaltning vars frågor i större utsträckning är kopplat till 
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arbetet i en annan. Barn- och utbildningsförvaltningen och 
kommunstyrelsens förvaltnings avdelning för arbete och tillväxt har redan 
idag gemensamma utmaningar i att motivera individer i olika åldrar till 
studier och arbete, att ha framgångsrika relationer med näringslivet, samt 
en god uppfattning om arbetsmarknaden och det framtida behovet av 
arbetskraft. Det är således rimligt att arbetet med dessa frågor i stället sker i 
en gemensam utbildningsförvaltning som övergripande kan arbeta med de 
samlade utbildnings- och arbetsmarknadsfrågorna med än bättre möjlighet 
att sätta dessa i fokus och skapa förutsättningar för ett strategiskt och 
långsiktigt arbete i samverkan med näringslivet i Bjuvs kommun.  
 
Det är Vård och omsorgsförvaltningens uppfattning att en förvaltning 
centrerad kring socialtjänstfrågor skulle möjliggöra en kvalitetshöjning där 
chefer och medarbetare kan samlas kring genomförande av idéer och 
utveckling i en annan omfattning. En större organisation medför även 
utökade möjligheter att professionalisera verksamheten med effektiva 
stödfunktioner där det långsiktiga perspektivet med medborgaren i centrum 
kan konkretiseras. Vård och omsorgsförvaltningen har, tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltnings 
avdelning för arbete och tillväxt, inte kunnat identifiera några negativa 
ekonomiska konsekvenser kring den föreslagna organisationsförändringen. 
Även om förslaget främst syftar till en kvalitativ utveckling av 
verksamheterna så är uppfattningen att förändringen på sikt kan komma att 
skapa möjligheter till effektivisering och bättre sätt att nyttja resurserna. 
En risk- och konsekvensanalys har gjorts tillsammans med fackliga 
organisationer på förvaltningen. Se bilaga.   
 
Förslag på nya organisationer 
 
 

 
 
Figur 1. Förslag på ny organisation socialförvaltningen 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22 (28) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
 
Figur 2. Förslag på ny organisation utbildningsförvaltningen 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård och omsorgsnämnden 
besluta avge svar på remissen enligt svaret ovan 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar 
-att organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 
-att tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än 
2023-01-01. 
-att kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall. 
 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 11.25 
Sammanträdet återupptas 11.37 
 
Proposition 
Ordförandes ställer proposition på förvaltningens förslag och Ulrika Thulin 
(S) yrkande. 
 
Ordförande finner att förvaltningens förslag går vidare. 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras 
Ja=förvaltnings förslag 
Nej=Ulrika Thulins (S) yrkande 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan 
4 Ja-röster 
3-Nej-röster 
 
Ordförande finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar avge svar på remissen enligt svaret 
ovan 
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§ 134 Dnr 2021-00125  

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2022 

Sammanfattning 
Inför 2022 ska nya sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 
beslutas.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 
Förslag Sammanträdestider 2022  
Årshjul 2022, översikt ekonomiåret 
 
Ärendet 
Förslag till mötestider för vård- och omsorgsnämnden 2022 är framtaget 
med hänsyn till ekonomiårets beslutsprocesser. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna tidplan för sammanträde 2022.    
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna tidplan för sammanträde 
2022.    
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§ 135 Dnr 2021-00028  

Delegationsbeslut oktober 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-
2021-10-31 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten 
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§ 136 Dnr 2021-00012  

Ej verkställda beslut 2021 

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 2021-11-01 
Rapportering avseende läget den 1 november 2021 är verkställt: 
-10 verkställda beslut enligt SoL-ÄO, Dagverksamhet 
Verksamheten har öppnat eftersom restriktionerna gällande pandemin har 
släppts. 
-1 ej verkställt beslut, LSS OF 9 § 4, kontaktperson, på grund av resursbrist. 
 
Ärendet 
Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna rapporteringen samt överlämna för kännedom till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
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§ 137 Dnr 2021-00015  

Anmälningar 

Sammanfattning 
-Verksamhetsberättelse PRO Bjuv 
-Verksamhetsberättelse PRO Ekeby 
      
 

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



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28 (28) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 138 Dnr 2021-00131  

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-21 ersätta vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott med presidieberedning bestående av 
ordförande, 1:e- och 2:e vice ordförande. 
Ulrika Thulin (S), 2:e vice ordförande undrar under vilken paragraf i ”Regler 
om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Bjuvs kommun” som 
uppdraget och förutsättningarna för presidieberedning finns. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar skicka frågan vidare till 
Kommunstyrelsen. 
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