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§ 96 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. 
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§ 97 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Ärende 13, LOV ansökan leverantör, utgår. 
      
 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns ingen kö till våra boende, totalt finns fyra lediga lägenheter. 
-Beläggningen på Varagårdens korttidsboende är fem personer. 
-Rekrytering av verksamhetschef för äldreomsorgen pågår 
-Rekrytering av fysioterapeuter pågår. 
-Äldreomsorgslyftet, utbildning för handledare för elever som kommer att 
ske genom Vård- och omsorgscollege, startar upp i höst.  
-Arbetet med resursfördelning är påbörjat tillsammans med Ensolution för 
verksamhetsområdena LSS/Socialpsykiatri. 
-En Lex-Sarah-utredning pågår. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 99 Dnr 2021-00056  

Delårsrapport 2021 

Sammanfattning 
Utfallet per den 31 augusti visar en förväntad prognos på helåret med 
 -2 100 tkr.  
Externa intäkter indikeras bli 600 tkr högre jämfört med budget vilket i 
huvudsak består av covidersättning från Socialstyrelsen samt ersättning 
från Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Resultatet på externa 
intäkter påverkas också av en lägre intäkt för momskompensation för köpta 
omsorgstjänster från Omsorg i Bjuv AB då tillstånden inte kommit som 
förväntat.  
 
Personalkostnader inklusive kostnader för köpta tjänster från Omsorg i Bjuv 
AB indikerar en positiv avvikelse mot budget på 3 200 tkr. Avvikelsen 
hänförs framförallt till icke tillsatta tjänster inom LSS.  
Övriga externa tjänster indikeras bli 5 900 tkr högre än budget. Detta 
förklaras till stor del av kostnader som är opåverkbara kostnader för 
nämnden och poster som redan vid årets början var underfinansierade, 
färdtjänst (-900 tkr) och köpt assistans (-4 800 tkr).  
 
Hela resultatutfallet för Omsorg i Bjuv AB har lyfts in i Nämnden för Vård 
och Omsorg och rörelseresultatet i Omsorg i Bjuv AB är per 2021-08-31 0 
tkr. Även prognosen för helåret är 0 tkr. Fakturering av omsorgs- och 
bemanningstjänster från Omsorg i Bjuv till Vård och Omsorgsnämnden sker 
för 2021 till självkostnad, vilket innebär att bolaget får täckning för sina 
kostnader till 100 %. 
 
Äldreomsorg 
Prognosen för äldreomsorg indikerar en avvikelse mot budget med -2 100 
tkr vilket till en stor del består av extra kostnader i särskilt ärende på ett 
särskilt boende.  
 
HSL 
Prognos för HSL indikerar på en avvikelse mot budget med -2 000 tkr vilket 
består av både ökade kostnader för bemanning och för hjälpmedel. Detta 
kommer att följas upp särskilt för att identifiera vad avvikelsen består av.  
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LSS/Socialpsykiatri 
Prognos för LSS/Socialpsykiatri indikerar på en avvikelse mot budget med 
+6 100 tkr vilket till största delen består av lägre personalkostnader för 
personal som en följd av att rekrytering av personal inte kommer att göras 
förrän till hösten eftersom nytt boende är försenat. Inom assistansen utreds 
överskottet vidare innan där görs någon justering. 
 
Åtgärdsplan för budget i balans 
För att förvaltningen ska kunna vidta åtgärder för en budget i balans krävs 
ett långsiktigt och strategiskt arbete för att identifiera åtgärder.  
För att kunna genomföra detta långsiktiga och strategiska arbete krävs rätt 
förutsättningar och verktyg för att både planera, följa upp och analysera och 
därefter kunna styra resurserna utifrån volym och behov. 
Arbetet med att ta fram en modell för resursfördelning är påbörjad med en 
kartläggning som ger underlag för att koppla ihop insatser med kostnader 
för att möjliggöra en beskrivning och analys av konsumtionen. Modellen 
som tas fram ska ge förutsättningar för en god ekonomisk styrning med 
tydliga principer som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet och 
användas som grund till budget, resursfördelning, prognoser och 
demografimodeller. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-17 
Delårsrapport 2021, ekonomisk redovisning av vård och omsorg avseende 
januari till och med augusti.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta notera att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot 
budget under innevarande budgetår avseende delårsrapport samt att 
godkänna åtgärdsplan. Nämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen.   
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar 
-att till nästa nämnd ta fram ytterligare förslag till besparingsåtgärder för 
effekt under innevarande år som resulterar i en budget i balans. 
 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall 
Inga Bakken (S) yrkar bifall 
Raymond Blixt (SD) yrkar bifall 
Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall 
Anne Li Ullerholm (SD) yrkar bifall 
 
Ajournering. 
Ajournering 15.25 
Sammanträdet återupptas 15.40 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta notera  
-att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under 
innevarande budgetår avseende delårsrapport 
-att godkänna åtgärdsplan 
-att till nämnden i oktober ta fram ytterligare förslag till besparingsåtgärder 
för effekt under innevarande år som resulterar i en budget i balans 
-att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-09 § 71 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera  
-att prognosen för helåret indikerar ett befarat underskott mot budget under 
innevarande budgetår avseende delårsrapport 
-att godkänna åtgärdsplan 
-att till nämnden i oktober ta fram ytterligare förslag till besparingsåtgärder 
för effekt under innevarande år som resulterar i en budget i balans 
-att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
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§ 100 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 
 
Malin Sjöberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerade 
avvikelsedelen i Kvalitetsrapport, del 1. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna Kvalitetsrapport 2021. 
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§ 101 Dnr 2021-00102  

Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2021-04-26, § 28 en policy för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun. Utöver en policy ska de nya styrande 
dokumenten för måltider och livsmedel också innehålla riktlinjer. Förslag på 
både policy och riktlinjer togs fram av en konsult under 2020 och som grund 
för innehållet har legat diskussioner i en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunstyrelsens förvaltnings 
bedömning är att riktlinjerna bör skickas på remiss till nämnderna då de ska 
vara styrande för måltider och livsmedel i alla kommunens verksamheter 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 21-09-09  
Protokoll KS § 160, daterad 21-08-11 
Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun, daterad 21-04-26 
Riktlinjer för Måltider och Livsmedel 
 
Ärendet 
Betänkande från Vård- och omsorgsförvaltningen kring följande punkter: 
• innehåll gällande LSS verksamheterna skulle behöva vara mer 
omfattande. Personal kan motivera men inte säkerställa ett korrekt 
näringsintag samt att servering inte sker inom LSS. 
• saknar perspektivet utifrån den äldre gällande tallriksmodellen i kapitel 2.1 
Maten – näringsinnehåll och modeller för planering och uppföljning av 
kvalitet. Enligt livsmedelsverket finns det tre olika versioner:  
1. Tallriken för den som rör sig regelbundet 
2. Tallriken för den som rör sig lite 
3. Tallriken för äldre med nedsatt aptit.  
• i kapitel 2.1.2 Måltidsordning – Särskilda boenden i sista stycket gällande 
kvällsmål önskas andra alternativ till smörgås läggas till som SÄRO-bomber 
eller annat mellanmål.  
• i kapitel 4. Miljö i matsalar och restauranglokaler står det skrivet att det ska 
utses måltidsombud i hemtjänst, vi förordar istället en grundkompetens för 
personal inom hemtjänst vilket också inkluderar LSS verksamheterna. 
• förtydligande gällande ansvarsfördelning för vem som omfattas i begreppet 
vårdpersonal och vem ansvarar för regelbunden utbildning.  
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Vi saknar även ett stycke för utbildning och kompetens för de verksamheter 
som inte direkt bereder mat och måltider som LSS och hemtjänst i kapitel 7 
Profession och kompetens.  
• förtydligande gällande ansvarsfördelning i kapitel 8  
förtydligande gällande ansvarsfördelning i kapitel 8 Kvalitetsuppföljning. 
Exempelvis formen för mat- och måltidsråd och vem som ska vara 
sammankallande och delta, vem ansvarar för dokumentation och 
uppföljning.  
• i kapitel 8 bör Senior alert borttages då det är en del i vårt ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete.  
 
För övrigt anses riktlinjen stämma överens med och ligger linje med 
förvaltningens arbete gällande måltider och livsmedel. En måltidsriktlinje är 
påbörjad på Vård- och omsorgsförvaltningen utifrån resultat i den nationella 
undersökningen Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Bjuvs kommun hade 
2020 ett högre resultat än riket på Tycker att maten smakar bra men lägre 
på Upplever du att måltiden på ditt äldreboende är en trevlig stund på 
dagen. I enhetsundersökning för särskilt boende efterfrågas en rutin för 
genomförande av dygnets alla måltider. Vård- och omsorgsförvaltningens 
måltidsriktlinje kommer att komplettera kommunstyrelsens. 
Ett pilotprojekt kommer att ske under hösten 2021 där samtlig personal på 
ett av våra särskilda boende kommer att utbildas i Livsmedelverkets 
måltidsmodell. Under hösten 2021 kommer även två utbildningstillfällen ske 
för våra måltidsombud. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna svaret på remissen samt att skicka den vidare till 
Kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S), yrkar att "om möjligt" ska läggas till på:  
-Sid 6 punkt 2.1.1 
Lunchmåltiden ska schemaläggas och serveras mellan klockan 11.00–
13.00, "om möjligt" vid samma tidpunkt varje dag. 
 
yrkar på att ta bort "ekologist" på: 
-Sid 11 punkt 5 
Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av 
olika växthusgaser och spridning av kemikalier. Att äta klimat/miljösmart 
handlar generellt om att äta mer grönsaker och mindre kött, mer när- och 
säsongsodlat, mer "ekologiskt" och att äta upp den mat vi köper och tar till 
oss på tallriken. Klimatsmarta vanor innebär minskad klimatpåverkan, bättre 
hälsa och minskad risk för sjukdomar. 
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yrkar att med denna formulering måste man även redovisa hur stort 
matsvinnet är i ursprungsläget. 
Sid 12 punkt 5 
Ansträngningar ska göras för att minska mängden matsvinn i kommunens 
produktions-, distributions- och serveringsled. Strävan är att minska 
matsvinnet med 15 procent årligen fram till år 2023. 
 
 
yrkar att ta bort "ekologiskt" och lägga till "icke vakumpackat" på: 
Sid 18 punkt 9.3.5 
Så långt möjligt ska "ekologiskt" färskt "icke vakumpackat" griskött 
upphandlas. Baskrav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier med miljö- 
och djurskyddskrav för köttråvara (nöt, gris och lamm). 
 
 
yrkar att meningen ska omformuleras på: 
Sid 18 punkt 9.3.6 
vattenhalt - i produkten ska ej tillsatt vattenhalt överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats 
till  
vattenhalt- i produkten ska tillsatt vattenhalt ej överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna svaret på remissen samt att skicka den 
vidare till Kommunstyrelsen samt  
 
- att lägga till "om möjligt" på  
Sid 6 punkt 2.1.1 
Lunchmåltiden ska schemaläggas och serveras mellan klockan 11.00–
13.00, "om möjligt" vid samma tidpunkt varje dag. 
 
-att ta bort "ekologist" på: 
-Sid 11 punkt 5 
Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av 
olika växthusgaser och spridning av kemikalier. Att äta klimat/miljösmart 
handlar generellt om att äta mer grönsaker och mindre kött, mer när- och 
säsongsodlat, mer "ekologiskt" och att äta upp den mat vi köper och tar till 
oss på tallriken. Klimatsmarta vanor innebär minskad klimatpåverkan, bättre 
hälsa och minskad risk för sjukdomar 
 
-att med denna formulering måste man även redovisa hur stort matsvinnet 
är i ursprungsläget. 
Sid 12 punkt 5 
Ansträngningar ska göras för att minska mängden matsvinn i kommunens 
produktions-, distributions- och serveringsled. Strävan är att minska 
matsvinnet med 15 procent årligen fram till år 2023. 
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-att ta bort "ekologiskt" och lägga till "icke vakumpackat" på: 
Sid 18 punkt 9.3.5 
Så långt möjligt ska "ekologiskt" färskt "icke vakumpackat" griskött 
upphandlas. Baskrav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier med miljö- 
och djurskyddskrav för köttråvara (nöt, gris och lamm). 
 
-att meningen ska omformuleras på: 
Sid 18 punkt 9.3.6 
vattenhalt - i produkten ska ej tillsatt vattenhalt överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats 
till  
vattenhalt- i produkten ska tillsatt vattenhalt ej överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-09 § 72 
 
Tilläggsyrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att äpplen som upphandlas inte ska vara 
efterskördsbehandlade.  
 
Ulrika Thulin (S), Raymond Blixt (SD), Lisbeth Madsen (M), Zofia Svensson 
(M), Susanne Mårtensson (SD), Anne Li Ullerholm (SD), Göran Palmkvist 
(M), Inga Bakken (S), Håkan Olsson (S), Christer Stedt (S), Kai 
Christiansen (S) yrkar bifall. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna svaret på remissen samt att 
skicka den vidare till Kommunstyrelsen samt  
 
- att lägga till "om möjligt" på  
Sid 6 punkt 2.1.1 
Lunchmåltiden ska schemaläggas och serveras mellan klockan 11.00–
13.00, "om möjligt" vid samma tidpunkt varje dag. 
 
-att ta bort "ekologist" på: 
-Sid 11 punkt 5 
Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av 
olika växthusgaser och spridning av kemikalier. Att äta klimat/miljösmart 
handlar generellt om att äta mer grönsaker och mindre kött, mer när- och 
säsongsodlat, mer "ekologiskt" och att äta upp den mat vi köper och tar till 
oss på tallriken. Klimatsmarta vanor innebär minskad klimatpåverkan, bättre 
hälsa och minskad risk för sjukdomar 
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-att med denna formulering måste man även redovisa hur stort matsvinnet 
är i ursprungsläget. 
Sid 12 punkt 5 
Ansträngningar ska göras för att minska mängden matsvinn i kommunens 
produktions-, distributions- och serveringsled. Strävan är att minska 
matsvinnet med 15 procent årligen fram till år 2023. 
 
-att ta bort "ekologiskt" och lägga till "icke vakumpackat" på: 
Sid 18 punkt 9.3.5 
Så långt möjligt ska "ekologiskt" färskt "icke vakumpackat" griskött 
upphandlas. Baskrav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier med miljö- 
och djurskyddskrav för köttråvara (nöt, gris och lamm). 
 
-att meningen ska omformuleras på: 
Sid 18 punkt 9.3.6 
från 
vattenhalt - i produkten ska ej tillsatt vattenhalt överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats 
till  
vattenhalt- i produkten ska tillsatt vattenhalt ej överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats 
 
-att äpplen som upphandlas inte ska vara efterskördsbehandlade.  
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§ 102 Dnr 2020-00038  

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Smittspridningen i samhället börjar avta om än hög nivå och restriktioner 
och åtgärder ligger fast.  
-Lugnt i verksamheterna och vid de tillfällen som smittspårning har 
genomförts har proverna varit negativa 
-Uppmärksamhet på symtom hänvisas 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 
-Planering inför hösten och hur vi ska planera för arbetet, möten etc 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16 (23) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27 
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§ 103 Dnr 2020-00017  

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Mycket administrativt arbete kring ekonomihantering då inte alla ansvar och 
verksamheter gått över. 
      
 

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

Information - Remiss - En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerade om remissen En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna informationen. 
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§ 105 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 2021-09-08 
 
Förvaltningsrätten i Malmö 
Datum: 2021-07-19, Dnr 2021-00100 
Ärende: Bistånd enligt socialtjänstlagen 
Ansökan matdistribution men behovet anses av nämnden vara tillgodosett 
då vårdtagaren handlar mat på egen hand samt att genom redan beviljade 
hemtjänstinsatser kan få hjälp med at värma maten. 
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna redovisningen   
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§ 106 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 08-09-2021 
Rapportering avseende läget den 31 augusti 2021 är verkställt: 
-10 ej verkställt beslut enligt SoL-ÄO, Daglig verksamhet/sysselsättning. 
På grund av Covid-19 fanns stor smittorisk för deltagarna att träffa varandra 
och personal. 
-1 avbrott på grund av covid-19, LSS OF 9 § 4, kontaktperson.  
Kontaktpersonen som tackade nej till uppdraget. 
 
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 omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt 
överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.   
 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 107 Dnr 2021-00106  

Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område.  
Den personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. För Vård- och 
omsorgsnämnden är det kommunjurist Aulona Vejsa som är 
dataskyddsombud. Aulona Vejsa ska dock vara tjänstledig under ett år. 
Under denna tid vikarierar Melinda Höglind som kommunjurist. Melinda 
Höglind är utbildad jurist och har tidigare arbetar på bl.a. Boverket och 
Länsstyrelsen i Skåne. Melinda Höglind föreslås bli dataskyddsombud   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 210907 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar entlediga kommunjurist Aulona Vejsa 
från uppdraget som dataskyddsombud och istället utse kommunjurist 
Melinda Höglind som dataskyddsombud för Vård- och omsorgsnämnden 
från och med 2021-10-01 
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§ 108 Dnr 2021-00104  

Samråd, detaljplan för Orren 2 mfl i Bjuv 

Sammanfattning 
Ny detaljplan på fastigheterna Orren 2 med flera för allmän platsmark med 
torg, kvartersmark för bostadsbebyggelse med radhus, lägenheter samt 
verksamheter av centrumändamål.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 210825 
Svar från Kommunala Pensionärsrådet, daterad 210911 
BN protokoll, datum 210824 
Plankarta, daterad 210805 
Planbeskrivning, daterad 210805 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 210825  
Teknisk PM geoteknik, daterad 210430  
Markteknisk undersökningsrapport, daterad 210430 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 210430 
PM Dagvatten och skyfall, daterad 210531 
VA- och dagvattenutredning, daterad 210531 
Solstudie, daterad 210805 
Grundkarta, daterad 210517 
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att utreda och klargöra möjligheterna att förtäta 
och bygga bostäder och verksamheter på kvarteret Orren. Planarbetet 
syftar även till att planera en del av Folketshusparken för 
dagvattenhantering. Detaljplanen omfattar del av parkområdet. 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positivt till planförslaget som 
möjliggör utvecklingen av de centrala delarna av Bjuv med 
tillgänglighetsanpassade byggnader och grönytor för Bjuvs kommuns alla 
invånare. 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat 
bland annat följande synpunkter: 
-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 
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Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna Samråd, detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv   
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna Samråd, detaljplan för Orren 2 m fl i 
Bjuv   
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-09 § 73 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta godkänna Samråd, detaljplan för Orren 
2 m fl i Bjuv   
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§ 109 Dnr 2021-00028  

Delegationsbeslut augusti 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-
2021-08-31 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-09-20 
 

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