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§ 70 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 17 juni. 
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§ 71 Dnr 2021-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Nytt ärende Ekonomisk rapport maj 2021 samt Attestlista för vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt 
ordförandes förslag. 
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§ 72 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 
-2 överklagan av Personkretsen enlig lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS 
-2 överklagan av Stöd och service till vissa funktionshindrade 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka samt godkänna redovisningen. 
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§ 73 Dnr 2021-00082  

Information om Introduktionsutbildningar 

Sammanfattning 
Kvalitetscontroller Sandra Bingström informerade om 
introduktionsutbildningarna som använd för vikarier ute i verksamheterna. 
      
 

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

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 
-I nuläget finns ingen kö till våra boende, totalt finns elva lediga lägenheter. 
-8 platser är belagda  på Varagårdens korttid. 
-Flytten från Almlidenkorttidsboende till Varagårdens korttid är klar. 
-Sofia Persson, verksamhetschef äldreomsorgen slutar sin tjänst i augusti.  
-Chef i beredskap startar i dag, vilket innebär att en enhetschef har 
beredskap tid utanför kontorstid. 
-Rekrytering pågår av verksamhetschef äldreomsorgen, lss- sjuksköterska, 
arbetsterapeut och fysioterapeut. 
-IVO, (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort tillsyn på LOV, (lagen om 
valfrihet) angående servicetjänster som är tillståndspliktig verksamhet. I 
samband med detta uppmärksammades att ett av de företag vi har avtal 
med saknar tillstånd. Detta innebär att de inte längre får utföra 
servicetjänster. Myndigheten har kontakt med berörda för att finna lösningar  
-Inflyttning i Kyrkskolan är klar. Administrationen inom LSS och 
Socialpsykiatri samt daglig verksamhet har flyttat in.  
-Psykologpartners ska komma med förslag på utbildning om 
förändringsledning för chefer och samordnare som planeras genomföras i 
höst. 
      
 

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

Information Omsorg i Bjuv 

Sammanfattning 
-Bolagstämman och konstituerat styrelsemöte genomfördes den 15 juni, en 
historisk dag för Bjuvs kommun. 
-Höstgatans gruppboende har fått tillstånd från Inspektionen för vård och 
omsorg, vilket kommer att verkställas i månadsskiftet juni/juli. 
      
 

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

Information Covid-19/Coronaviruset 

Sammanfattning 
-Läget är lugnt och allt fungerar väl i verksamheterna. 
      
 

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

Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott 

Sammanfattning 
Prognosen för 2021 visar på ett prognostiserat underskott på 746 tkr. Vid 
nämnden beslutade 210524 att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
återkommer med förslag på besparingar för en budget i balans.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 210531  
 
Ärendet 
Förvaltningschefen föreslår följande åtgärder 
-överflyttning av ärenden, extern placering, motsvarande årskostnad 950 
tkr. 
-avvakta märkning av bilar, 45 tkr 
 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna åtgärder för prognostiserat underskott. 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
föreslår vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt föreslagna åtgärder för 
att få en budget i balans. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård- och 
omsorgsnämnden besluta enligt föreslagna åtgärder för att få en budget i 
balans. 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 § 53 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden besluta enligt föreslagna åtgärder för att få en 
budget i balans. 
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§ 78 Dnr 2021-00087  

Ekonomisk rapport maj 2021 samt Attestlista för Vård- 
och omsorgsförvaltningen 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för maj visar ett positivt utfall mot budget på 0,15 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 negativ avvikelse mot budget på drygt 2 mnkr. 
Timlönekostnaden belastar resultatet med ca 1,2 mnkr ytterligare i denna 
rapport. Intäkter från särskilda boenden är lägre på grund av tomma 
boendeplatser samt att personalkostnaden är högre inom äldreomsorgen på 
grund av pandemin. 
LSS/Socialpsykiatrin visar en positiv avvikelse mot budget på närmare 3,6 
mnkr, timlönekostnaden belastar resultatet med ca 600 tkr ytterligare. I 
huvudsak beror den positiva avvikelsen på lägre personalkostnader då viss 
tjänstetillsättning inte gjorts då planerade boende ännu inte har tagits i drift.   
Korttiden/HSL visar ett underskott mot budget på runt 529 tkr, 
timlönekostnaden belastar resultatet med 81 tkr. Negativ avvikelse beror på 
ett större inköp av sängar.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-17 
Ekonomisk månadsrapport maj 2021 
Attestlista Vård- och omsorgsförvaltningen 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta:  
-att noterar ett resultat för perioden som visar ett överskott mot budget fram 
till och med maj månad, dock följer vi utvecklingen av tomma boendeplatser 
inom särskilda boenden samt bevakar möjligheten att söka ersättning för 
kostnader relaterat till pandemi 
-att godkänna Attestlista för Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  
-att noterar ett resultat för perioden som visar ett överskott mot budget fram 
till och med maj månad, dock följer vi utvecklingen av tomma boendeplatser 
inom särskilda boenden samt bevakar möjligheten att söka ersättning för 
kostnader relaterat till pandemi 
-att godkänna Attestlista för Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 79 Dnr 2021-00069  

Riktlinjer kommunal hyreskompensation för bostäder 
med särskild service enligt LSS 9 § 9  

Sammanfattning 
Kommunal hyreskompensation är inte reglerat i lag, men kommuner kan 
enligt Lag om kommunala befogenheter (SFS 2009:47), 2 kap 6 § lämna 
enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att 
skaffa eller inneha en permanentbostad. Kommuner kan även enligt 4 kap 2 
§ Socialtjänstlagen (SoL) bevilja bistånd utöver vad som enligt 4 kap 1 § 
SoL avser bistånd för att tillgodose skälig levnadsnivå. Beslut enligt 4 kap 2 
§ SoL går inte att överklaga genom förvaltningsbesvär, endast 
laglighetsprövning. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 
Riktlinje för kommunal hyreskompensation för bostäder med särskild service 
enligt LSS 9 § 9 inom Bjuvs kommun 
 
Ärendet 
Den kommunala hyreskompensationen är ett komplement till 
Försäkringskassans /Pensions-myndighetens bostadstillägg. Den enskilde 
ska ha ansökt om och erhållit beslut om statligt bostadstillägg innan den 
kommunala hyreskompensationen söks. Kommunal hyreskompensation blir 
således aktuell när hyran överstiger det tak som 
Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten använder vid beräkning av 
bostadstillägg. Den som inte har ansökt eller inte beviljats statligt 
bostadstillägg, är inte heller berättigad till kommunal hyreskompensation. 
Hyran som beaktas är den del som överstiger taket för bostadstillägg enligt 
Försäkringskassans/Pensions-myndighetens regelverk.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta: 
-att godkänna Riktlinje för kommunal hyreskompensation för bostäder med 
särskild service enligt LSS 9 § 9 inom Bjuvs kommun  
-att börja gälla från den 1 oktober 2021 ¨ 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta: 
-att godkänna Riktlinje för kommunal hyreskompensation för bostäder med 
särskild service enligt LSS 9 § 9 inom Bjuvs kommun  
-att börja gälla från den 1 oktober 2021  
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 § 52 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 
- att godkänna Riktlinje för kommunal hyreskompensation för bostäder med 
särskild service enligt LSS 9 § 9 inom Bjuvs kommun  
- att börja gälla från den 1 oktober 2021  
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§ 80 Dnr 2021-00078  

Budgetskrivelse för vård- och omsorgsförvaltningen 
2022 

Sammanfattning 
Budgetskrivelsen är en handling som beskriver för nämnden förvaltningens 
behov framöver. I vård- och omsorgsförvaltningens budgetskrivelse beskrivs 
hur förvaltningen tänker bedriva verksamheten med de preliminära ramar 
som tilldelats. I handlingen beskrivs även vilka resurser som bedöms 
tillföras för att uppdraget ska kunna klara uppdraget framöver. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 210531 
Budgetskrivelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2022, daterad 210531 
 
Ärende 
Befolkningsprognosen pekar mot att alltfler blir äldre, ökningen sker 
framförallt i åldern 80+ vilket för vår del innebär ökade volymer och mer 
komplexa behov. Trenden går mot att allt fler bor hemma så länge det är 
möjligt och söker särskilt boende allt senare.  
Detta innebär att vi behöver möta behoven genom att arbeta förebyggande, 
utöka stödet i ordinärt boende vilket innebär ökade kostnader i form av 
hjälpmedel och bostadsanpassning. 
Utvecklingen för en god och nära vård där alltmer vård ska bedrivas utifrån 
det egna boendet ställer också krav på nya arbetssätt, ökad kompetens och 
erbjudandet av tekniska lösningar.  
I samband med detta står vård och omsorg också inför stora 
pensionsavgångar och vi behöver arbeta mycket med frågan om 
kompetensförsörjning. Rekrytering och kompetensförsörjning är en viktig del 
för att klara framtidens välfärd och vi behöver arbeta både strategiskt och 
långsiktigt för att uppfattas som attraktiv arbetsgivare och för att ge 
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  
En effektiv ekonomisk styrning är en nödvändighet för att kunna styra 
resurserna efter behov och för att kunna möta upp de ökade volymerna. 
Detta innebär att vi behöver arbeta fram en modell som visar på behoven 
och som med stöd av tydliga nyckeltal följs upp och ligger till grund för 
prioriteringar.  
För att detta ska vara möjligt krävs också administrativa resurser som kan 
kvalitetssäkra arbetet.  
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Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård-och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta att överlämna Budgetskrivelse för vård- och omsorgsförvaltningen 
2022 till den fortsatta budgetberedningen. 
 
 
Tilläggsyrkande 
Ulrika Thulin (S) yrkar tillägg till beslut med fortsatta budgetberedning för 
respektive majoritet och opposition. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta att överlämna Budgetskrivelse för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2022 till den fortsatta budgetberedningen för 
respektive majoritet och opposition. 
   
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 § 54 
 
Ajournering 
Ajournering 11.32 
Sammanträdes återupptas 11.47 
 
Yrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att återremittera ärendet för att kunna lämna 
nämndens behov till budgetberedningen dvs inte skicka vidare 
tjänstemännens förslag utan politisk beredning. 
 
Ulrika Thulin (S), Inga Bakken (S) , Camilla Sjöberg (C), Håkan Olsson (S), 
yrkar bifall. 
 
Raymond Blixt (SD), Susanne Mårtensson (SD),  Zofia Svensson (M), Lise-
Lott Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Maria 
Berglunds (KD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Votering 
Votering begära och ska genomföras. 
Ja=arbetsutskottets förslag 
Nej: Maria Berglunds (KD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan 
6= Ja-röster 
6= Nej-röster 
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Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
NEJ=6 
JA=7 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna Budgetskrivelse för 
vård- och omsorgsförvaltningen 2022 till den fortsatta budgetberedningen 
för respektive majoritet och opposition. 
 
Reservation  
Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande 
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§ 81 Dnr 2021-00070  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående Ordning och 
reda på anställningsavtalen inom Omsorg i Bjuv AB 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Bjuv har lagt fram en motion angående att samtliga 
avtal ska skrivas om för personalen inför övergången till Omsorg i Bjuv AB.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 210526 
Motion Ulrika Thulin (S), daterad 210216 
 
Ärendet 
I motionen hänvisas till att vid förhandlingar mellan interimsstyrelsen och de 
fackliga organisationerna yrkade Fackförbundet Kommunal på att samtliga 
anställningsavtal skulle skrivas om inför övergången till Omsorg i Bjuv AB. 
Utgångsläget för förhandlingen är att samtliga medarbetare ska ha 
likalydande anställningsvillkor i Omsorg i Bjuv AB som de hade i Bjuvs 
kommun. 
Övergången av medarbetarna från Bjuvs kommun till Omsorg i Bjuv AB är 
en verksamhetsövergång enligt § 7 b LAS, (lagen om anställningsskydd).  
I en sådan verksamhetsövergång följer alla intjänade anställningsförmåner, 
(exempelvis anställningstid, intjänad pension, försäkringsskydd, semester, 
övertid och komp), med till den arbetsgivare som tar över verksamheten och 
medarbetarna. 
För att säkerställa att detta genomförts har Omsorg i Bjuv AB haft en 
förhandling med fackliga organisationer där parterna kommit överens om 
vad som ska gälla framåt. Förhandlingen resulterade i ett inrangeringsavtal 
med bilaga på vilka medarbetare som omfattades av övergången, vilket 
innebär att det inte ställs juridiska krav på att nya anställningsbevis behöver 
upprättas. 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Ordförande föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.  
 
Yrkande 
Ulrika Thulin yrkar bifall till motionen.  
Inga Bakken yrkar bifall till motionen. 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20 (24) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på eget förslag och Ulrika Thulins (S) yrkande 
och finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott bifaller 
ordförandes förslag. 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Vård- och 
omsorgsnämnden besluta att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Reservation 
Ulrika Thulin (S) och Inga Bakken (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 § 55 
 
Yrkande 
Ulrika Thulin (S) bifall till motionen. 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall till motionen 
Inga Bakken (S) yrkar bifall till motionen 
Camilla Sjöberg (C) yrkar bifall till motionen 
Kai Christiansen (S) yrkar bifall till motionen. 
Maria Berglund (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ulrika Thulins 
(S) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Votering 
Votering begära och ska genomföras. 
Ja=arbetsutskottets förslag 
Nej: Ulrika Thulin (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan 
6= Ja-röster 
6= Nej-röster 
 
Utfall 6-6 ger ordförandes utslagsröst vilket resulterar i 
NEJ=6 
JA=7 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21 (24) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att motionen ska anses vara 
besvarad. 
 
Reservation 
Oppositionen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22 (24) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 82 Dnr 2021-00080  

Revidering förfrågningsunderlag LOV, (Lagen om 
valfrihet) 

Sammanfattning 
Revidering av förfrågningsunderlag för LOV, (Lagen om valfrihet) i 
hemtjänsten gällande insatserna städ, tvätt och inköp.   
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 21-05-31  
Reviderat förfrågningsunderlag LOV, (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten, 
daterad 21-05-31 
 
Ärendet 
Sedan den 1 januari 2019 får en förening, en samfällighet, en stiftelse eller 
enskild individ inte utan tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), yrkesmässigt bedriva hemtjänst. Detta framgår av 7 kap 1 § 6 p. 
socialtjänstlagen, 2001:453 SoL. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden 
besluta godkänna reviderat förfrågningsunderlag för LOV, (Lagen om 
valfrihet).  
 
 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden besluta godkänna reviderat förfrågningsunderlag för 
LOV, (Lagen om valfrihet). 
 
Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-07 § 56 
 
 
  
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23 (24) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna reviderat 
förfrågningsunderlag för LOV, (Lagen om valfrihet). 
 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24 (24) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 83 Dnr 2021-00028  

Delegationsbeslut maj 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-
2021-05-31 
Arbetsutskottets beslutsprotokoll 2021-06-07 
 

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


	Val av justerare samt datum och tid för justering
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Fastställande av dagordning
	Sammanfattning
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Inkomna domar
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Information om Introduktionsutbildningar
	Sammanfattning
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Förvaltningschefen informerar
	Sammanfattning
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Information Omsorg i Bjuv
	Sammanfattning
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Information Covid-19/Coronaviruset
	Sammanfattning
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Ekonomisk rapport maj 2021 samt Attestlista för Vård- och omsorgsförvaltningen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Riktlinjer kommunal hyreskompensation för bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Budgetskrivelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Motion från Ulrika Thulin (S) angående Ordning och reda på anställningsavtalen inom Omsorg i Bjuv AB
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Revidering förfrågningsunderlag LOV, (Lagen om valfrihet)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut

	Delegationsbeslut maj 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Vård- och omsorgsnämndens beslut


