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§ 84 Dnr 2021-00004  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Ulrika Thulin (S) justera dagens 
protokoll den 19 augusti. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (16) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 85 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 86 Dnr 2021-00006  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns ingen kö till våra boende, totalt finns 3 lediga lägenheter. 
-Beläggningen på Varagårdens korttidsboende är en person. 
-Enhetschef i beredskap har funnits sedan i början på sommar. Behovet 
finns, har kommit en del frågor. 
-Rekrytering av verksamhetschef pågår, intervjuer påbörjas under augusti 
månad. 
-En ny LOV-leverantörs ansökan har inkommit och kommer att utredas. 
-Invigning av Kyrkskolan planeras till den 1 september. 
-Lokalerna på Almlidens korttid kommer att nyttjas för bland annat 
dagverksamheten Ekbacken, som kommer att startas upp i september, och 
rehab. 
-En lägenhet på Varagården har gjorts om till kontor för sjuksköterskorna på 
korttiden för komma närmre verksamheten. 
-Redovisning av en dom från förvaltningsrätten gällande retroaktiv 
ersättning för kostnader för personlig assistans. 
-En Lex Maria-utredning pågår. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 87 Dnr 2021-00098  

Kvalitetsrapport, del 1 

Sammanfattning 
Enligt föreskriften och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9”, ska kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras.  
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet (SOSFS 
2011:9). Resultat av granskning på systematisk nivå av avvikelser samt 
synpunkter och klagomål för första halvåret presenteras i Kvalitetsrapport 
2021. 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 21-07-28 
Kvalitetsrapport 2021 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Kvalitetsrapport 2021 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-09 § 64 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Kvalitetsrapport 2021. 
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§ 88 Dnr 2020-00017  

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Tillstånd har inkommit även för Solhemmet som går över preliminärt den 
16/8.  
Det som krävs är att ekonomin kan föras över vilket kompliceras av att 
Varagården ännu inte fått sitt tillstånd och ansvaret är delat.  
-Att det är en del verksamheter som fått tillstånd och inte alla innebär en hel 
del utmaningar och merarbete administrativt då vi kör i dubbla system. 
-En sanktionsavgift är aviserade från Söderåsen Miljöförbund på grund av 
att ansökan om tillstånd för hemtjänstens utkörning av mat kom in för sent. 
Yttrande är inskickad från förvaltningen. 
      
 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Smittspridningen i samhället börjar avta om än hög nivå och restriktioner 
och åtgärder ligger fast.  
-Det är lugnt i verksamheterna och vid de tillfällen som smittspårning har 
genomförts har proverna varit negativa 
-Uppmärksammas symtom hänvisas personalen till personalprovtagningen. 
-Ingen högre personalfrånvaro än normalt  
-Planering för att åter kunna ta upp aktiviteterna på träffpunkterna och 
tillsammans med kosten planeras öppnande av restaurangerna pågår. 
-De som har beslut om Ekbacken, som håller stängt till efter sommaren, 
erbjuds nu dagverksamhet i hemmet  
-Planering inför hösten och hur vi ska planera för arbetet och möten pågår. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 90 Dnr 2021-00097  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Sammanfattning 
Enligt föreskriften och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9”, ska kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras.  
För att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete finns det ett 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Vård- och 
omsorgsförvaltningen. I SOSFS 2011:9 står det följande: 
”2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten”. Därför sker även kontinuerlig 
uppföljning, utvärdering och förbättring gällande själva Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. I och med att Omsorg i Bjuv AB har bildats så 
har Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reviderats.   
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 21-07-19 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2021 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 2021. 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-09 § 63 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 2021 
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§ 91 Dnr 2021-00099  

Kartläggning av kostnadsnivåer och framtagande av 
modell för resursfördelning och jämförelsetjänst  

Sammanfattning 
Genom bolagiseringen av kommunens vård och omsorgsverksamheter har 
behovet av en etablerad och transparent modell för resursfördelning 
aktualiserats då nämnden ska ersätta bolaget för utförda tjänster. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 21-08-02 
Tilldelningsbeslut 2021-07-19 
 
Ärendet 
Utifrån detta har förvaltningen genomfört en direktupphandling med syfte att 
göra en kartläggning av kostnadsnivån inom förvaltningens olika 
verksamheter, framtagande av en resursfördelningsmodell och ge underlag 
för att jämföra kostnader med andra kommuner. 
Verksamheterna som omfattas är hemtjänst, särskilt boende för äldre, HSL-
verksamheter och verksamheterna inom LSS och socialpsykiatri.  
 
Modellen ska ge en tydlig och transparent bild över hur och på vilka grunder 
resurser fördelas till verksamheterna för utförda insatser.  
Fördelningsmodellen ska skapa en transparens och förutsättningar för en 
god ekonomisk styrning, med fastställda principer som kan ligga till grund 
för det fortsatta arbetet.  
Kartläggningen ska koppla ihop insatser med kostnader på individnivå och 
möjliggöra en detaljerad beskrivning och analys av konsumtionen. 
Sammanställningen av individdata ska kunna vara en viktig grund för 
uppföljning och utveckling.  
Materialet ska används även som input till budgetprocessen, 
resursfördelning, prognoser och demografimodeller. Materialet ska utgöra 
ett kvalitetssäkrat underlag och uppföljningen ska kunna göras ur olika 
perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat. 
Materialet ska ge möjlighet för analys och möjlighet att jämföra 
produktiviteten, konsumtion och kostnadsläget per insats med andra 
kommuner nationellt. 
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Ajournering 
Mötet ajournerar sig 14.31. 
Sammanträdet återupptas 14.41. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård och 
omsorgsnämnden besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal 
enligt tilldelningsbeslutet.  
   
Reservation 
Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S) reserverar sig. 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-09 § 65 
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar att framtida upphandlingar ska tas upp tidigt i 
processen för politisk beredning och eventuella beslut. 
 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 10.19. 
Sammanträdet återupptas 10.30 
 
Yrkande 
Anne Li Ullerholm (SD), Susanne Mårtensson (SD), Raymond Blixt (SD), 
Lisbeth Madsen (M), Lise-Lotte Johansson (SD), Zofia Svensson (M), 
Camilla Sjöberg (C), Kai Christiansen (S), Maria Berglund (KD), Inga 
Bakken (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag  
-att teckna avtal enligt tilldelningsbeslutet 
- samt att framtida upphandlingar ska tas upp tidigt i processen för politisk 
beredning och eventuella beslut. 
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§ 92 Dnr 2021-00056  

Ekonomisk rapport juli 2021 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för juli visar ett positivt utfall mot budget på 17,4 mnkr. En 
kostnad för bemanning i juni saknas i underlaget med 15,4 mnkr.  
Under maj har all personal konverterats till Omsorg i Bjuv AB. Bolaget 
fakturerar kommunen för bemanning. I månadsrapporten kommer 
kostnaden för bemanning under externa kostnader vilket ger positiv 
avvikelse i rapporten för personal. 
Äldreomsorgen visar en positiv avvikelse mot budget på 17,6 mnkr. 
Lönekostnad för bemanning saknas med motsvarande belopp för juni.   
Intäkter från särskilda boenden är lägre på grund av tomma boendeplatser 
vilket ger 1,2 mnkr lägre intäkter för perioden. 
LSS/Socialpsykiatrin visar en positiv avvikelse mot budget på närmare 12,3 
mnkr där bemanningskostnaden för juni saknas med 6,2 mnkr. 
Tjänstetillsättningar har inte gjorts enligt plan och ger en positiv 
budgetavvikelse för personal på ca 4 mnkr.  
Korttiden/HSL visar ett överskott mot budget på 5,2 mnkr vilket beror på att 
kostnad för bemanning saknas i juni och att kostnaden för bemanning i juli 
är bokat under vård och omsorg gemensamt. Kostnaden för hjälpmedel juni 
och juli saknas i underlaget med ca 550 tkr.   
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
Ekonomisk månadsrapport juli 2021 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera ett resultat för perioden som 
visar ett överskott mot budget fram till och med juli månad, dock följer vi 
utvecklingen av tomma boendeplatser inom särskilda boenden samt 
bevakar möjligheten att söka ersättning för kostnader relaterat till pandemin.   
   
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13 (16) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-19 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 93 Dnr 2021-00090  

Granskning-Detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har fått Detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl 
för granskning.   
Selleberga är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt med satsningar på 
1 000-2 000 nya bostäder inom loppet av 40 år. Av sex detaljplaner är detta 
den första detaljplanen i framtagande.  
 
 

Beslutsunderlag 
Rev Tjänsteskrivelse-Detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs kommun 
Yttrande KPR 
KPR, bilaga 1 
Protokoll, BN § 64 
Följebrev  
Samrådsredogörelse 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
VA-utredning. 
Bilaga VA-utredning       
Trafikutredning               
Geoteknisk undersökning 
Markteknisk undersökningsrapport  
PM Miljö 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning    
Lokaliseringsutredning       
Planprogrammets miljökonsekvensbeskrivning 
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel med nya bostäder i 1-8 
våningar och en förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till 
för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik och sedan 
för det boende. Planen ger även möjlighet för att kunna nyttja 
bottenvåningarna längs huvudgatan till centrumverksamhet.  
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Nya park- och naturytor planeras för och ska även fungera för att ta hand 
om dagvatten i området. 
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på projektet och utveckling av 
Bjuvs kommun. 
I framtiden, beroende på hur situationen för hemtjänst, hemvård samt 
LSS/Socialpsykiatri ser ut, kan det bli aktuellt att lokalisera både personal 
och eventuella särskilda boende inom LSS och äldreomsorgen i området. 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har lämnat 
följande synpunkter: 
-organisationerna inom KPR ser att det finns fina möjligheter för Bjuv att 
utvecklas när man knyter ihop Vegeås dalgång med jordbrukslandskapet, 
ett parkområde och rekreationsområde till en fin trädgårdsstad med 
varierande boendemiljö 
-organisationer inom KPR har en förhoppning om att det byggs miljövänligt 
och hållbart samt att man utreder om det kan vara lämpligt med solfångare 
på vissa byggnaders tak. 
-organisationerna inom KPR vill dessutom framföra en ny synpunkt som 
gäller att det gemensamt underlättas för ungdomar att komma in på 
bostadsmarknaden genom att tillskapa enrumslägenheter till rimligt pris 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet, KHR har inte lämnat 
några synpunkter. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m 
fl.   
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-09 § 62 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 m fl.   
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§ 94 Dnr 2021-00028  

Delegationsbeslut juli 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-
2021-07-31 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-08-09 
 

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

Anmälningar 

Sammanfattning 
-Information till kommuner i samband med fakturering för färdtjänst H1 2021 
-Stegvis återgång till samåkning vid sjukresor 
-Verksamhetsberättelse SPF Fyrklövern år 2020 
      
 

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