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§ 79 Dnr 2022-00001  

Val av justerare samt datum och tid för justering 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar välja Maria Berglund (KD) att justera 
dagens protokoll. 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (17) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 80 Dnr 2022-00002  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Punkt tre utgår, Information om Bostadsförsörjning program, och kommer 
behandlas på sammanträdet november. 
      
 

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

Förvaltningschefen informerar samt Rapport 
verksamhet 

Sammanfattning 
Rapport verksamhet bifogas protokollet. 
 
Malin Sjöberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Lejla Huseljic, 
biståndshandläggare informerade om Samverkan vid utskrivning. 
 
Ajournering 
Mötet ajournerar sig 09.50 
Mötet återupptas 10.05 
 
Malin Sjöberg avslutar sin information. 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 82 Dnr 2022-00013  

Ekonomiska månadsrapport september 2022 

Sammanfattning 
Månadsrapporten för september visar ett negativt utfall mot budget på -5 
mnkr.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-19 
Ekonomisk månadsrapport september 2022, daterad 2022-10-19 
 
Vård och omsorgsförvaltningens verksamhet som bedrivs i Omsorg i Bjuv 
AB var framförallt under årets början tungt belastad av grund av pandemin 
och restriktionerna som gav en hög frånvaro vilket gav effekter på 
personalkostnaderna i OiB.  
Ökade behov i äldreomsorgen påverkar personalkostnaderna negativt även 
om det är mer stabilt än under årets första månader. Även om läget har 
stabiliserats så ger en närmare analys av kostnaderna i OiB under året att 
kostnaderna avseende personal ökar. 
Vid analys av kostnaderna i förvaltningen kan man notera att Färdtjänsten 
och personlig assistans ej har utökning i 2022 år budget och visar ett litet 
underskott för perioden, inga övriga verksamheter sticker ut bortsett ovan 
nämnda personalkostnader. 
Budgeten i OiB är en spegel av budgeten i förvaltningen som sedan 
faktureras över till förvaltningen och ger förvaltningen dess resultat. Denna 
budget såväl som budgeten i förvaltningen har således inte justerats för de 
ökade kostnader som bolagiseringen har medfört bland annat den ökade 
kostnaden för ingående moms i bolaget, ökade licenskostnader, försäkring, 
revision och konsultation mm. Det hittills negativa resultatet består till viss 
del av ovan ökade kostnader för ingående moms som ej blivit kompenserad 
för i budgeten. 
Vi ser även en viss osäkerhet och de ökade kostnaderna hänförliga till 
Heltid som norm. Den stora ökningen har skett under våren mars till maj. 
Även under tidig höst har det varit ett större antal som har valt att gå upp till 
heltid. Heltid som norm bedöms dock även öka kostnaderna då det ej går 
att fullt ut kompensera med ändrade scheman och färre timanställda 
samtidigt som arbetstidslagen ska följas. 
För att minska kostnadsökningen till följd av den ökade 
sysselsättningsgraden pågår arbetet för att ytterligare effektivisera och 
optimera schemaläggning och bemanningen som också kan ge underlag för 
vidare analyser, prioriteringar och beslut. Särskild projektledare arbetar nu 
med att utveckla arbetssätt och metoder för en effektiv schemaläggning 
enligt den åtgärdsplan som nämnden fattade beslut om vid sammanträdet i 
augusti 2022. 
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Förvaltningen har utifrån tidigare beslut tagit fram åtgärdsplan för att 
förbättra resultatet. 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta notera att 
resultatet indikerar ett befarat underskott mot budget per september månad 
under innevarande budgetår. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att 
arbeta vidare utifrån beslutad åtgärdsplan.   
 
Tilläggsyrkande 
Maria Berglund (KD) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
återkomma med reviderade åtgärdsplan till nästkommande möte. 
 
Ajournering  
Mötet ajournerar sig 10.31. 
Mötet återupptas 10.42 
 
Yrkande 
Anders Månsson (S) yrkar bifall till Maria Berglunds tilläggsyrkande. 
 
Tilläggsyrkande 
Jörgen Johnsson yrkar att vård- och omsorgsnämnden informerar 
Kommunfullmäktige att vård- och omsorgsnämnden konstaterar att man inte 
kommer ha en budget i balans 2022 trots beslutade åtgärder i juni månad. 
Underskottet beror till stora delar av ökade personalkostnader till följd av 
heltid som norm och de ökade kostnaderna som tillkommit efter 
bolagiseringen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningsförslag mot Jörgen Johnssons 
(M) tilläggsyrkande och finner att Jörgen Johnsson tilläggsförslag bifalls. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningsförslag med Maria Berglunds 
(KD) tilläggsförslag mot förvaltningsförslag med Jörgen Johnssons (M) 
tilläggsförslag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt  
förvaltningens förslag med Jörgen Johnssons (M) tilläggsyrkande. 
 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA=Jörgen Johnssons (M) tilläggsyrkande 
NEJ= Maria Berglunds (KD) tilläggsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultatet gav följande resultat: 
JA: Kalle Holm (SD), Poul Erik Berntsen (SD), Jörgen Johnsson (M), Zofia 
Svensson (M) 
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NEJ: Anders Månsson (S), Inga Bakken (S), Maria Berglund (KD) 
 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Jörgen 
Johnssons (M) tilläggsyrkande med förvaltningens förslag. 
 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera 
-att resultatet indikerar ett befarat underskott mot budget per september 
månad under innevarande budgetår. Nämnden uppdrar åt 
förvaltningschefen att arbeta vidare utifrån beslutad åtgärdsplan 
- att vård- och omsorgsnämnden informerar Kommunfullmäktige att vård- 
och omsorgsnämnden konstaterar att man inte kommer ha en budget i 
balans 2022 trots beslutade åtgärder i juni månad. 
Underskottet beror till stora delar av ökade personalkostnader till följd av 
heltid som norm och de ökade kostnaderna som tillkommit efter 
bolagiseringen. 
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§ 83 Dnr 2022-00075  

Brandföresläggande på särskilda boendet Solhemmet 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten har vid tillsyn av brandskyddet på särskilda boende i 
Bjuvs kommun lagt ett föreläggande om åtgärder på fastigheten Hinken 6 
(Solhemmet).  
 
I föreläggandet meddelar Räddningstjänsten att det förekommer brister i 
brandskyddet i Tornhusen såtillvida att samtliga lägenheter ovan markplan 
(totalt 16 lägenheter) saknar alternativ utrymningsväg. Lägenheterna får inte 
användas som särskilt boende och måste avvecklas. Bjuvs kommun ska 
informera räddningstjänsten om sista datum då verksamheten kommer att 
bedrivas i lokalerna.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-20 
Beslut TN § 124, daterad 2022-10-13 
Voteringslista § 124, daterad 2022-10-13 
Tjänsteskrivelse TN, daterad 2022-10-06 
Föreläggande Solhemmet, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, daterad 
2022-06-30 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2022-10-13 fattat beslut om att 
genomföra en föreslagen handlingsplan och vidta åtgärder i brandskyddet 
på Solhemmets lågdel inom ramen för tilldelade resurser för 
fastighetsunderhåll, ca 1,7 mnkr.  
Beslut fattades också om att meddela vård och omsorgsnämnden 
föreläggandet från Räddningstjänsten Skåne nordväst om att samtliga 
lägenheter ovan markplan saknar alternativ utrymningsväg och således inte 
får användas som särskilt boende inom verksamhetsklass 5 B och måste 
avvecklas. Datum för avveckling bör beslutas i samråd mellan 
verksamheterna, fastighetsavdelningen och räddningstjänsten.  
Beslut fattades också om att överlämna frågan om framtida användning av 
punkthusen till kommunstyrelsen och lokalförsörjningsprocessen.  
 
Tekniska nämnden har utrett frågan om tänkbara lösningar som uppfyller 
brandskyddet för de 16 lägenheterna. Den utredning som gjorts tillsammans 
med ramavtalspart visar på omfattande projektering och åtgärder till en 
kostnad om 20 mnkr. Detta bedömdes som oskäligt.  
 
Idag finns 124 lägenheter, samt 8 korttidsplatser, inom äldreomsorgen i 
Bjuvs kommun vilket är en högre andel än i jämförelse med andra 
kommuner.  
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Diagrammet nedan visar tillgången 2021 i jämförelse med Familjen 
Helsingborgs kommuner, liknande kommuner äldreomsorg och Skånes 
kommuner. (Kolada)  
 

 

 

 
 
 
Under 2022 har i genomsnitt 2 beslut om särskilt boende beslutats och ca 5 
beslut avslutas per månad. Tillgången på särskilt boende är utifrån detta 
förhållandevis gott och ett boende kan erbjudas inom skälig tid, dock inte 
alltid på det boende som önskas i första hand. I dessa fall är alternativen att 
bo kvar hemma med hjälp och stöd alternativt att flytta till erbjudet boende 
och därefter ställa sig i byteskö.  
 
Detta till trots kan en minskning av antalet lägenheter innebära en längre 
kötid innan boende kan erbjudas vilket i sin tur ger en ökad volym av 
insatser i ordinärt boende då andra insatser behövs sättas in. För detta 
behöver resurser avsättas för att möta upp det ökade behovet av hemtjänst 
och hemsjukvård. Det innebär också att vi behöver följa utvecklingen och i 
takt med behoven se över tillgången på korttidsplatser och om detta 
kommer att behöva utökas.  



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11 (17) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Likaså fördelningen mellan lägenheter med inriktning demens i förhållande 
till vanligt särskilt boende för att förhållandena ska anpassas utifrån behov.  
I tabellen nedan presenteras den förväntade befolkningsutvecklingen i olika 
åldersgrupper under det kommande decenniet (beräknat utifrån den 
byggbaserade prognosen). Störst relativ ökning sker som synes i gruppen 
80+ som beräknas växa med över 50 procent under det kommande 
decenniet. 
 
   0–5 år 6–15 år 16–18 år 19–64 år 65–79 år 80+ år tot. 
idag 1 162 2 129 623 8 965 2 284 679 15 842 
om ett år 1 153 2 202 621 9 103 2 282 716 16 077 
om 5 år 1 216 2 362 673 9 633 2 249 921 17 054 
om 10 år 1 336 2 497 721 10 298 2 411 1 044 18 307 
procentuell förändring 15 % 17 % 16 % 15 % 6 % 54 % 16 % 

 
Detta innebär att behoven av särskilt boende inom en snar framtid kommer 
öka och den minskning som nu görs av antalet lägenheter kan hanteras 
under en tid men att behoven kommer att öka. Fortsatt utredning om 
framtida behov av boende behöver fortgå för att inom de närmsta åren ha 
kompenserat minskningen. Detta är en fråga som förvaltningen arbetar med 
inför den kommande lokalrevisionen och som kommer ligga till grund för 
arbetet med lokalförsörjningsprocessen.  
 
Tabellen nedan visar den tillgången på särskilt boende vid scenario att 
antalet lägenheter på Solhemmet minskas.  Den streckade linjen visar en 
nivå om 15% av andelen 80+ och den helstreckade linjen är en nivå om 
11%.  
 

 

I de berörda 16 lägenheterna bor idag 12 personer, 4 lägenheter är 
outhyrda.  Ett alternativ att utreda vidare är möjligheten för den som önskar 
att bo kvar med stöd av hemtjänst.  
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Frågan om husens framtida användning är överlämnad till kommunstyrelsen 
och lokalförsörjningsprocessen och där behöver frågan hanteras vidare.   
 
Utifrån detta bedömer Socialförvaltningen det som möjligt att under en 
period om 6 månader avveckla de 16 lägenheterna och erbjuda de berörda 
boende annat boende.  
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta  
-att avveckla de 16 lägenheterna på våning två och tre som särskilt boende, 
fastigheten Hinken 6 (Solhemmet) senast 230630 och att detta meddelas 
Tekniska nämnden och Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
 
-att tillskriva kommunstyrelsen vikten av att utreda möjligheten till en 
boendeform som möjliggör för de boende som så önskar att bo kvar med 
andra insatser 

-att behovet av framtida behov av särskilt boende fortsatt utreds i 
lokalförsörjningsprocessen. 
 
 
Tilläggsyrkande 
Anders Månsson (S) yrkar att det omedelbart skall utredas vilka  
alternativa utrymningsvägar för våning 2 och 3 som kan anordnas på  
punkthusen på Solhemmet (som alternativ till loftgångar). Ett tänkbart  
alternativ är trapptorn som skulle ansluta till balkongerna, en sådan lösning  
skulle vara mycket billigare och leda till att endast ett fåtal fönster skulle  
behöva bytas till brandklassade fönster. Om det inte går att hitta en  
ekonomiskt rimlig lösning för brandskyddet så att både våning 2 och 3 kan  
användas för verksamhet 5B så bör en alternativ lösning tas fram så att  
åtminstone andra våningen kan användas för verksamhet 5B. 
 
Tilläggsyrkande 
Ordförande yrkar att förvaltningschefen kontaktar förvaltningschefen på 
tekniska förvaltningen för att utreda eventuella möjliga lösningar för 
alternativa utrymningsvägar som kan anordnas för våning 2 och 3 för rimlig 
ekonomisk ersättning så att verksamhet 5B fortsatt kan bedrivas i 
punkthusen på Solhemmet och redovisar det för nämnden november. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Anders Månssons (S) 
yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Anders Månsson 
(S) tilläggsyrkande. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
-att avveckla de 16 lägenheterna på våning två och tre som särskilt boende, 
fastigheten Hinken 6 (Solhemmet) senast 230630 och att detta meddelas 
Tekniska nämnden och Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
 
-att tillskriva kommunstyrelsen vikten av att utreda möjligheten till en 
boendeform som möjliggör för de boende som så önskar att bo kvar med 
andra insatser 
 
-att behovet av framtida behov av särskilt boende fortsatt utreds i 
lokalförsörjningsprocessen 
 
-att det omedelbart skall utredas vilka alternativa utrymningsvägar för 
våning 2 och 3 som kan anordnas på punkthusen på Solhemmet (som 
alternativ till loftgångar). Ett tänkbart  
alternativ är trapptorn som skulle ansluta till balkongerna, en sådan lösning 
skulle vara mycket billigare och leda till att endast ett fåtal fönster skulle 
behöva bytas till brandklassade fönster. Om det inte går att hitta en 
ekonomiskt rimlig lösning för brandskyddet så att både våning 2 och 3 kan 
användas för verksamhet 5B så bör en alternativ lösning tas fram så att  
åtminstone andra våningen kan användas för verksamhet 5B. 
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§ 84 Dnr 2022-00084  

Restaurangen på Solhemmet 

Sammanfattning 
Förslag föreligger i annat ärende om att avveckla de 16 lägenheterna på 
våning två och tre som särskilt boende, fastigheten Hinken 6 (Solhemmet) 
senast 230630 och att detta meddelas Tekniska nämnden och 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt 
 
att tillskriva kommunstyrelsen vikten av att utreda möjligheten att låta de 
boende bo kvar med andra insatser samt utreda möjligheten att omvandla 
lägenheterna till trygghetsboende 
Restaurangen på Solhemmet stängdes för externa gäster i samband med 
pandemin och då restriktionerna lättades beslutades att, till förmån för de 
boende, behålla restaurangen stängd för externa besökare.  
 
Då boendet nu, till viss del, avvecklas som särskilt boende föreslås att 
restaurangen åter öppnar upp för externa besökare.  
Detta skulle innebära att de boende i tornhusen som bor kvar med andra 
insatser även fortsättningsvis skulle kunna äta lunch i restaurangen.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-20 
 
Yrkande 
Jörgen Johnsson (S), Zofia Svensson (M), Poul Erik Berntsen (SD), Anders 
Månsson (S) bifaller förslaget. 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
-att restaurangen på Solhemmet återigen öppnar upp för externa gäster +65 
år  
-att öppnandet planeras i samråd med kostverksamheten från ett datum 
som anses lämpligt  
   
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15 (17) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 85 Dnr 2022-00020  

Delegationsbeslut september 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-
2022-09-30 
 

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



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16 (17) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 86 Dnr 2020-00039  

Avsägelse samt val av ordförande  i Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för 
mandatperioden 2022-10-27-2022-12-31 

Sammanfattning 
Anne Li Ullerholm (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot och ordförande 
i Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet. 
 
Jörgen Johnsson (M) föreslår Kalle Holm (SD) som ledamot samt 
ordförande i Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 
2022-10-17-2022-12-31. 
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse Anne Li Ullerholm 
      
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
-befria Anne Li Ullerholm (SD) från uppdraget som ledamot och ordförande i 
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 
-utse Kalle Holm (SD) som ledamot samt ordförande i Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet för perioden 2022-10-17-
2022-12-31 
 
 
 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17 (17) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 87 Dnr 2022-00004  

Anmälningar 

Sammanfattning 
VON 2022-00012 
Protokoll Omsorg i Bjuv AB 
VON 2022-00012 
Delårsrapport 2022 Omsorg i Bjuv AB 
VON 2022-00004 
Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg 
 
      
 

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