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§ 1 Dnr 2022-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 

Sammanfattning 
Till att justera dagens protokoll föreslås Pia Trollehjelm (SD). 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Pia Trollehjelm (SD) att justera 
dagens protokoll den 31 januari. 
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§ 2 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning      
 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-Pandemiläget har varit ansträngt i verksamheterna. Hög frånvaro på grund 
av karantänsreglerna. Vaccinationsläget i Bjuv är lägre än i Region Skåne. 
Försöker få ut vaccinationsbussen till de större arbetsplatserna. 
Skyddsutrustning, symtomkontroll fortsätts användas enligt myndigheterna 
rekommendationer. 
-Fixartanterna har ställt skadeståndsanspråk via advokat  
-Rekrytering pågår av LSS-handläggare, under tiden används 
bemanningsföretag. 
-Ny verksamhetschef för äldreomsorgen, Agneta Wennerberg, började den 
10 januari. 
-Ny enhetschef för demens är anställd, Marina Asplund, som blir ansvarig 
för demensavdelningarna på Solhemmet, utveckling av demens, 
förebyggande verksamhet samt dagverksamheten Ekbacken. 
-Överklagandet av Bjuv 4:4, (LSS-boende vid kyrkan) är klart i 
miljödomstolen med ett positivt utslag, vilket innebär att man inom kort 
kommer börja bygga. 
-LSS-boendet på Skolgatan i Billesholm är klart och inflyttning kommer att 
ske i slutet på februari 
-Utbildningsinsats AKK, (Alternativ och kompletterande kommunikation) 
kommer att pågå inom LSS verksamheten under 2022 för att utveckla 
kommunikationen med brukarna. 
-Plan för brukarmedverkan i verksamheterna inom LSS är framtagen, vilket 
ska ge möjlighet för brukarna att bli mer delaktiga genom bland annat 
brukarråd.  
-Träffpunkterna är stängda på grund av pandemin. Istället besöks särskilda 
boende varje vecka av anhörigstödet. Framåt i vår kommer aktiviteter att 
hållas utomhus vilket också kommer att spelas in och streamas, så de som 
har tekniken kan följa det hemifrån. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tackar för informationen. 
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§ 4 Dnr 2022-00015  

Förändring av ersättningsmodell för utförda tjänster av 
Omsorg i Bjuv AB 

Sammanfattning 
I Kommunfullmäktiges beslut § 107, DNR 2020-00166 beslutades som en 
del i ärendet av beslutet att bilda bolaget Omsorg i Bjuv AB och att anta 
föreslagna ägardirektiv.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-20 
Avtal tjänster Bjuvs kommun-Omsorg i Bjuv AB 
Tillämpningsanvisningar för tillhörighet av kostnad OiB vs VoO 
Ägardirektiv Omsorg i Bjuv AB beslutad 2020-04-29 
 
Ärendet 
I de antagna ägardirektiven specificeras bland annat att ersättningsmodeller 
ska tas fram som reglerar ekonomiska mellanhavanden mellan Bjuvs 
kommun och Omsorg i Bjuv AB. Utöver ägardirektivet finns även ett 
framtaget avtal kring utbyte av tjänster mellan Bjuvs kommun och Omsorg i 
Bjuv AB. Avtalet reglerar vissa ekonomiska mellanhavanden. Utöver avtalet 
finns behov av att fastställa en ersättningsmodell som reglerar hur Omsorg i 
Bjuv AB får täckning för sina kostnader av Bjuvs kommun. I enlighet med 
ägardirektivet ska inte Omsorgs i Bjuv AB bedriva sin verksamhet på sådant 
sätt att vinstmaximering sker men å andra sidan med sådan lönsamhet som 
krävs för att utveckla verksamheten.  
Jämfört med senast fattat beslut av ersättningsmodellen som reglerar hur 
ekonomiska mellanhavanden mellan förvaltning och bolag ska gå till så 
föreslås en ändring av tidigare beslut och så föreslås en mer förfinad 
uppställning som faktureringsgrund.  
Den förändring som föreslås är att bolaget ska bli debiterad också för 
förvaltningsgemensam administration och inte bara kommunövergripande 
gemensam administration som i nuläget. Förslaget motiveras av att bolaget 
drar nytta av ett antal förvaltningsgemensamma funktioner på samma sätt 
som bolaget drar nytta av så kallad kommunövergripande gemensamma 
kostnader, ibland också benämnt overhead. 
Jämfört med senast fattat beslut angående hur den månadsvisa 
faktureringen ska gå till så föreslås ytterligare detaljeringsgrad av den 
månadsvisa faktureringen enligt vad som specificeras enligt den gruppering 
av kostnadsställen som specificeras nedan. 
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Ersättningsmodell: 
-Bilagt avtal reglerar att Omsorg i Bjuv AB får betala sin del av 
kommunövergripande funktioner. Motsvarande del av gemensamma 
funktioner som utgår från Vård och Omsorgsförvaltningen debiteras utifrån 
framtagen fördelningsgrund. Exempel på sådana gemensamma kostnader 
är olika administrativa tjänster som utförs för Omsorg i Bjuvs räkning av 
Vård och omsorgsförvaltningen. 
-Omsorg i Bjuv AB tar betalt för sitt utförda uppdrag genom att månadsvis 
fakturera Bjuvs Kommun för de kostnader som uppkommit till följd av 
uppdragets utförande. 
-Den månadsvisa faktureringen delas upp enligt följande: 
       -Utförd omsorg för de verksamheter som har tillstånd att bedriva 

omsorgsverksamhet 
 -Bemanningsverksamhet för de verksamheter som inte har tillstånd att 

bedriva omsorgsverksamhet 
       -Faktureringen sker på en sådan nivå att nedlagda kostnader täcks. 
Denna nivå på faktureringen kan omprövas om det vid uppföljning visar sig 
att nivån på intäkter inte uppfyller ägardirektivets direktiv om tillräcklig 
lönsamhet. 
      -Fakturering för utförda insatser ska utöver ovanstående uppställning 
grupperas i enlighet med följande uppdelning av kostnadsställen: 

 
-Likvidförstärkning. Uppstår ett behov av kortfristig likvidförstärkning i 
Omsorg I Bjuv AB kan sådan förstärkning ske från Bjuvs kommun. Ett 
mellanhavande upprättas då genom en ömsesidig bokning av fordran skuld 
mellan parterna. Revers kan användas som underlag. Ett sådant 
mellanhavande skall återställas snarast möjligt. På sikt bedöms inte behov 
av kortsiktig likvidförstärkning finnas. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
-att anta förelagt förslag till ersättningsmodell  
-att notera övrig information framförd i denna tjänsteskrivelse 
   
 

Indelning Insats Typ av fakturering
Äldreomsorg Hemtjänst Prestationsbaserad per månad
Hälso- och sjukvård Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av hemtjänst Prestationsbaserad per månad
Äldreomsorg Särskilt boende Fast belopp per månad
Äldreomsorg Övriga insatser enligt SoL och förebyggande insatser Fast belopp per månad
Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård utförda av sjuksköterskor Prestationsbaserad per månad
Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård utförda av rehab Fast belopp per månad
LSS Bostad med särskild service Prestationsbaserad per månad
LSS Daglig verksamhet Prestationsbaserad per månad
LSS Övriga insatser enligt LSS och förebyggande insatser Fast belopp per månad
SoL under 65 år Övriga insatser enligt SoL under 65 år Fast belopp per månad
Adminstration/ledning Ersättning för administrativ ledning Fast belopp per månad
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§ 5 Dnr 2022-00006  

Detaljplan för Orren 2 m fl, Bjuvs kommun - 
Underrättelse om granskning  

Sammanfattning 
Granskning av förslaget till Detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuvs kommun, som 
är det vinnande förslaget i en markanvisningstävling där bebyggelsen är 
varierad vad gäller utformning, storlek höjd, ett torg med 
centrumverksamheter i botten våningarna och en förstärkt koppling till 
Folketshusparken. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-03 
Svar granskning från organisationerna KPR 
Bilaga 1 Svar från organisationerna KPR 
Orren 2 m.fl  Följebrev granskning 
Orren 2 m.fl. Protokoll  
Orren 2 m.fl. Plankarta  
Orren 2 m.fl. Planbeskrivning  
Orren 2 m.fl. Samrådsredogörelse  
Orren 2 m.fl. Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Orren 2 m.fl. Teknisk PM geoteknik  
Orren 2 m.fl. Markteknisk undersökningsrapport  
Orren 2 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning  
Orren 2 m.fl. VA- och dagvattenutredning  
Orren 2 m.fl. Trafik-, buller- och riskutredning  
Orren 2 m.fl Solstudie 
 
 
Ärendet 
Syftet med Detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och bebygga 
fastigheterna Orren 2 m fl i Bjuv. 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget som möjliggör 
utvecklingen av de centrala delarna av Bjuv med tillgänglighetsanpassade 
byggnader och grönytor för Bjuvs kommuns alla invånare. 
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Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, (KPR) har lämnat 
bland annat följande synpunkter: 
 
-att det byggs enrumslägenheter till rimlig hyreskostnad, typ 
studentlägenheter, dels för att ungdomar lättare ska komma in på 
bostadsmarknaden samt att närheten till Bjuv station gör att studenter som 
läser på högskola har lätt för att transportera sig. 
Tidigare synpunkter, (bilaga 1) 
-positivt för kommundelen Bjuv med nybyggnation centralt samt väl 
utnyttjande av Protista tomten 
-att man tänker på tillgängligheten för funktionshindrade. 
-att man tänker på att digitalisera 
 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter. 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna granskning av Detaljplan 
för Orren 2 m fl  Bjuv.   
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§ 6 Dnr 2021-00028  

Delegationsbeslut december 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-
2021-12-31 
 

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

Anmälningar 

Sammanfattning 
                                         VON 2021-00102 
           Beslut KS § 165, Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 
                                         VON 2021-00102 
     Voteringslista § 165, Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 
                                         VON 2021-00102 
                 Reservation, Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 
                                         VON 2022-00012 
                 Protokoll extra bolagsstämma, Omsorg i Bjuv AB, 211213 
                                         VON 2022-00012  
              Protokoll konstituerande sammanträde, Omsorg i Bjuv AB. 211213 
                                         VON 2022-00012 
                 Protokoll styrelsemöte Omsorg i Bjuv AB, 211213 
 
      
 

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