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§ 8 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 28 februari. 
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§ 9 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 10 Dnr 2022-00026  

Presentation ny verksamhetschef, Agneta Wennerberg 
 

Sammanfattning 
Agneta Wennerberg presenterade sig själv och sina tankar om hur 
äldreomsorgen kan utvecklas. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tackar för presentationen och önskar 
Agneta välkommen till Bjuvs kommun/Omsorg i Bjuv AB. 
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§ 11 Dnr 2022-00003  

Förvaltningschefen informerar 
 

Sammanfattning 
Verksamhetsrapporten redovisas, kommer att bifogas protokollet. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tackar för informationen. 
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§ 12 Dnr 2021-00121  

Fortsatt uppdrag för löpande stöd i arbete med 
resursfördelningsmodell 

Sammanfattning 
Under 2021 genomfördes ett projekt med framtagande av en ny 
resursfördelningsmodell, som ger en tydlig och transparent bild över hur och 
på vilka grunder resurser fördelas. En fungerande resursfördelningsmodell 
är ett viktigt styrinstrument både för förvaltningen gentemot bolaget Omsorg 
i Bjuv AB men också ett stöd och styrning internt i verksamheterna. I 
resursfördelningsmodellen fastställs olika belopp för olika insatser, som 
grund för resurstilldelning och styrning av resurser utifrån behov.  
Projektet kombinerades med en kostnad per brukare analys som med grund 
för vilka resurser som finns, för att ange riktmärke för framtida belopp, men 
även tillsammans med ett underliggande projekt med modellen Kuben som 
ger en validerad och transparent modell för fördelning av resurser till 
bolaget utifrån individernas faktiska behov. 
Resursfördelningsmodellen är dock ännu inte i drift och vårt förslag är att 
teckna avtal för ett fortsatt och löpande stöd under 2022 för att etablera 
rutiner för resursfördelning samt stöd för att uppdatera och validera de nya 
mätningar som genomförs, speciellt inom hälso- och sjukvården.  
Syftet med detta är att under året säkra upp så att modellen implementeras 
på ett bra och hållbart sätt.   
Kostnaden för uppdraget offereras till 315 000 kr 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-17 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerar sig 9.54 
Sammanträdet återupptas 10.10 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar på återremittering på grund av ofullständiga 
handlingar. 
 
Ajournering 
Ajournering 10.20 
Sammanträdet återupptas 10.28 
 
Vård -och omsorgsnämnden bifaller Maria Berglunds (KD) yrkande. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar återremittera ärendet på grund av 
ofullständiga handlingar. 
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§ 13 Dnr 2022-00025  

Restaurangen på Solhemmet 

Sammanfattning 
Vårt förslag är att restaurangen på Solhemmet inte kommer att öppnas upp 
för externa gäster +65. Däremot får besökare till boende på Solhemmet 
gärna äta i restaurangen i samband med besök. Detta ger då möjlighet för 
de boende att t ex bjuda in sin familj på en lunch och då få ett eget bord 
med fin dukning för att förgylla måltidsstunden lite extra. 
 
Skäl att inte öppna upp: 
• Under de perioder som restaurangen varit öppen har 15-20 externa gäster 
kommit och ätit lunch i stort sett dagligen. Detta gör att det blir trångt för de 
boende som inte har någon möjlighet att äta på respektive avdelning. 
Konsekvensen blir då att de boende tvingas äta ensamma i sina lägenheter 
vilket vi vill undvika. Måltidsstunden ska vara en trevlig upplevelse där man 
äter tillsammans med övriga boende 
 
• Restaurangen är den enda gemensamma lokalen som de boende förfogar 
över. Man kan säga att det är deras vardagsrum. Externa gäster sitter gärna 
kvar länge efter maten vilket inkräktar på de boendes enda gemensamma 
utrymme och gör det svårt att genomföra sociala aktiviteter.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-16 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att restaurangen på Solhemmet förblir 
stängd för externa gäster +65. Däremot får besökare till boende på 
Solhemmet gärna äta i restaurangen i samband med besök.  
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§ 14 Dnr 2022-00023  

Revidering av Vård- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har reviderad Delegationsordning för vård- 
och omsorgsnämnden. Revideringen är gjort utifrån aktuella förändringar då 
delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har blivit bolag, 
Omsorg i Bjuv AB. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterade 2022-02-15 
Reviderad Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att delegaten under punkten 4,5 ändras från 
enhetschef till biståndshandläggare. 
 
Vård -och omsorgsnämnden bifaller yrkandet. 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna förändringarna i 
Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden, beslutad 2014-04-24, 
reviderad 2022-02 24 att börja gälla från den 1 april samt att delegaten 
under punkten 4,5 ändras från enhetschef till biståndshandläggare. 
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§ 15 Dnr 2022-00024  

Information Medarbetarenkäten Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisade resultatet av medarbetarenkäten inom vård- 
och omsorgsförvaltningens verksamheter. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 16 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut 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-
2022-01-01 
 

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

Anmälningar 

Sammanfattning 
VON 2022-00012 

Protokoll extra bolagsstämma OMBAB 220124 
VON 2022-00012 

Protokoll konstituerande sammanträde OMBAB 220124 
VON 2022-00012 

Protokoll Omsorg i Bjuv AB 220124 
VON 2021-00021 

Verksamhetsberättelse PO Bjuv och Svalöv 
 
      
 

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