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§ 26 Dnr 2023-00001  

Närvaro och justerare 

Sammanfattning 
Linda Helgesson Farrely (M) föreslås justerad dagens protokoll digitalt. 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar utse Linda Helgesson Farrely (M) justera dagens 
protokoll digitalt. 
 
 
 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (22) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 27 Dnr 2023-00002  

Fastställande av dagordning 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna dagordningen enligt ordförandes förslag. 
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§ 28 Dnr 2023-00003  

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
-Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan 
med fackliga representanter 
-Personalsituationen är ansträngd på barn- och unga, vilket innebär att en 
del ärenden inte kan förberedas 
-Semester och bisyssla kommer att tas upp under medarbetarsamtal, detta 
för att alla ska ha möjlighet att få rätt återhämtning. 
-Skärpning av arbetstidslagen gällande dygnsvila kommer att börja gälla 
från 1 oktober 2023. 
-4 personer stå i kö till särskilt boende samt 4 i kö till demensboende. 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar tacka för informationen. 
 
 
 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6 (22) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 2023-00077  

Årsredovisning 2022 

Sammanfattning 
Nedan kommentarer avser förvaltningens resultat men speglar den 
verksamhet som har bedrivits i Omsorg i Bjuv AB (OiB).  Vård och 
omsorgsverksamheterna 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. 
Under sommarmånaderna ligger kostnaden för köp av sjuksköterskor 
dubbelt mot tidigare månader, vilket medför en ökad kostnad på ca 800–850 
tkr per månad då det är svårigheter att rekrytera vikarier utan att anlita 
bemanningsföretag.   
 
Under året har sysselsättningsgraden ökat till följd av tidigare fattat beslut 
om att erbjuda Heltid som norm och den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden uppgick vid årets slut till 96%. Detta har ökat 
kostnaderna då det varit svårt 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. Verksamheterna arbetar nu med 
att utveckla arbetssätt och metoder för en effektiv schemaläggning och 
bemanning enligt den åtgärdsplan som nämnden fattade beslut om vid 
sammanträdet i augusti 2022. 
 
Vid analys av kostnaderna i förvaltningen kan man notera att Färdtjänsten  
(-1 000 tkr), Hjälpmedel (-1 500 tkr) och personlig assistans visar ett 
underskott för perioden med -3 890 tkr, inga övriga verksamheter sticker ut 
bortsett ovan nämnda personalkostnader. Ett assistansärende har tillkommit 
som ej var med i budgetberäkningarna för året. 
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. 
Exempel på kostnader enligt ovan är: 
•Ingående moms 606 tkr per månad (enligt exempel från budgetskrivelse 
avseende maj 2022). 
•Licenser 480 tkr / år 
•Försäkringar 60 tkr / år 
•Revisionsarvode 150 tkr / år 
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•Konsultationer 400 tkr / år 
•Tillstånd från IVO 300 tkr / år 
•Pensionskostnader avstämning vid delår- samt helårsbokslut 
•Omställningsfonden 130 tkr/ år 
 
Den ökade inflationen som nu är ett faktum är ej heller beaktad i 2022 års 
budget vilket medför ökade kostnader på inköp. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-14 
Årsredovisning 2022 
 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna Årsredovisning 2022 och att överlämna 
denna till Kommunstyrelsen 
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§ 30 Dnr 2023-00070  

Uppföljning interna kontrollmål för VON 2022 

Sammanfattning 
Den interna kontrollplanen omfattar förslag till kontrollmoment inom Vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde i enlighet med reglementet för 
internkontroll. 
Syftet med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att vi bedriver 
effektiva verksamheter och att vi undviker allvarliga fel. 
 
Mål 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
* tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, 
* ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
* god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer, med mera. 
 
Utifrån risk- och väsentlighetsanalys beslutades följande kontrollmoment för 
2022:  
* Säkerställa att dokumentationen utförs på korrekt sätt 
* Hög efterlevnad av hygienrutiner  
* Delegeringar hålls aktuella och uppdaterade 
* Följsamhet och uppföljning av ekonomin  
 
Följsamhet gällande rutin för utdrag av belastningsregister   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-08 
Intern kontroll-Uppföljning 2022 vård- och omsorgsnämnden 
 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2022 
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§ 31 Dnr 2023-00069  

Intern kontrollplan för Socialnämnden 2023 

Sammanfattning 
Den interna kontrollplanen omfattar förslag till kontrollmoment inom 
Socialnämndens ansvarsområde i enlighet med reglementet för 
internkontroll. 
Syftet med att genomföra intern kontroll är att säkerställa att vi bedriver 
effektiva verksamheter och att vi undviker allvarliga fel. 
 
Mål 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
* tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, 
* ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
* god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer, med mera. 
 
Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys föreslås följande risker för 
2023:  
* Risk att obehöriga tar del av sekretesskyddat material 
* Synpunkter och klagomål hanteras inte enligt rutin 
* Uppföljning av beslut på individnivå görs inte i tid enligt rutin 
* Inkomna handlingar diarieförs och hanteras inte enligt rutin 
 
Rekrytering och anställning följer inte rutinen   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-08 
Intern kontrollplan för Socialnämnden 2023 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna plan för intern kontroll för 2023 
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§ 32 Dnr 2023-00091  

Val av representanter till delregionalt samverkansorgan 
nordväst 

Sammanfattning 
Samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- 
och sjukvård är organiserad i enlighet med gällande hälso- och 
sjukvårdsavtal. Organiseringen bygger på både en central och delregional 
samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker. 
 
Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter 
arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är 
att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har 
behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och 
kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. 
 
Samverkan slår fast ett gemensamt utvecklingsåtagande med syfte att höja 
kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska 
förbättras. Detta utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där en 
ökande del av sjukvårdsinsatserna kan utföras i hemmiljö. Denna utveckling 
möjliggörs av den medicinska och tekniska utvecklingen och skapar 
förutsättningar för nya vårdformer som gagnar den enskilde. 
 
Det Centrala Samverkansorganet (CS), är ett politiskt sammansatt 
samverkansorgan med representanter från Region Skåne och från de 
skånska kommunerna. CS är inte ett beslutande organ. Antalet ledamöter 
ska vara åtta (8) från Region Skåne och åtta (8) från kommunerna. Skånes 
Kommuners styrelse utser ledamöter för kommunerna. 
 
De delregionala samverkansgrupperna består av: Malmö, Mellersta Skåne, 
Nordöstra Skåne, Nordvästra Skåne, Sydöstra Skåne samt Sydvästra 
Skåne. 
 
Bjuvs kommun tillhör delregionalsamverkan Nordvästra Skåne. Den 
delregionala samverkansgruppen träffas cirka fyra gånger per år. Deltagare 
i DS utses lokalt. Deltagare är tjänstepersoner och politiker från den 
regionala och kommunala sidan med ansvar för samverkansfrågor inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. Varje part har ansvar för sina avtalsrelationer 
vilket innebär att även företrädare för privata vårdgivare inkluderas i 
delregional dialog/planering/information. 
 
Under 2022 genomfördes en granskning av effekter av hälso-och 
sjukvårdsavtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården.  Granskningen utfördes av KomRedo AB och var en gemensam 
granskning för Region Skånes revisorer och 16 av Skånes kommuner kring 
avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
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sjukvården i Skåne. Det övergripande syftet med granskningen var att 
bedöma om Region Skåne och Skånes kommuner uppnår de mål och 
syften som anges i avtalet.  
En målsättning som identifierades utifrån granskningen handlade om att 
kommunerna i högre grad ska känna sig mer delaktig i möjligheterna att 
påverka intentionerna i HS-avtalet och bidra till en god vårdsamverkan lokalt 
och delregionalt för invånarnas bästa.  
En åtgärd utifrån detta är att nämnden ska ta beslut om vilka som ska 
representera nämnden i DS samt att nämnden får ta del av 
samverkansprotokoll med mera.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-07  
Vårdsamverkan Skåne 
 
Proposition 
Maria Berglund (KD) yrkar att ordförande och 2:e vice ordförande, Anders 
Månsson (S) utses som representanter. 
 
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Maria Berglunds 
(KD) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt ordförande 
förslag. 
 
Reservation 
Reservation från oppositionen. 
 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar utse Baloo Engström (SD) och Gazmir Vukaj (M) 
till representanter i Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst. 
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§ 33 Dnr 2023-00071  

Utredningsuppdrag Maria Nordväst 

Sammanfattning 
Sedan flera år tillbaka samarbetar flera av kommunerna inom familjen 
Helsingborg kring unga missbrukare, Maria Skåne Nordväst. 
Syftet med uppdraget är att utreda förutsättningarna för Bjuvs kommun att 
ansluta sig till Maria Skåne Nordväst.  Detta både ur 
verksamhetshänseende och de ekonomiska förutsättningarna   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-09 
Information om Maria Nordväst 
 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar  
-att ge uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för Bjuvs 
kommun att ansluta sig till Maria Skåne Nordväst 
-att redovisa utredningen senast i maj 2023 
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§ 34 Dnr 2023-00076  

Utredningsuppdrag Familjerätt 

Sammanfattning 
Sedan flera år tillbaka samarbetar flera av kommunerna inom familjen 
Helsingborg kring Familjerätt. Syftet med utredningsuppdraget är att utreda 
förutsättningarna för Bjuvs kommun att ansluta sig till Familjerätten i 
Helsingborg. Detta både ur verksamhetshänseende och de ekonomiska 
förutsättningarna.  
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-13 
Information om Familjerätten  
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar: 
-att ge uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningarna för Bjuvs 
kommun att ansluta sig till Familjerätten i Helsingborg 
-att redovisa utredning senast i maj 2023 
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§ 35 Dnr 2023-00055  

Underrättelse om granskning av detaljplan för 
Valleberga 4:83 och del av 4:36 i Ekeby, Bjuvs 
kommun, Skåne län 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Valleberga 4:83 och del av 4:36 i Ekeby, Bjuvs 
kommun Skåne län, görs härmed tillgängligt för granskning.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-07 
Svar från organisationerna inom KPR, daterad 2023-02-13 
Valleberga 4:83 Protokoll. 
Valleberga 4:83 Plankarta 
Valleberga 4:83 Planbeskrivning. 
Valleberga 4:83 Samrådsredogörelse. 
Valleberga 4:83 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 
 
Ärende 
Lokalerna för Valleberga förskola är idag utdömda och verksamheten har 
lagts ner. Området är planlagt för allmänt ändamål och då området bedöms 
vara lämpligt för bostadsbebyggelse behöver en ny detaljplan tas fram.  
Syftet med planen är därför att pröva möjligheten att förtäta området med 
småskalig bostadsbebyggelse i 1-2 våningar. Bedömningen är att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. Detaljplanen drivs med 
standardförfarande enligt PBL (2010:900) 
 
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget och har inget att erinra. 
 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har inget emot 
att det förtätas men önskar att det byggs marklägenheter då efterfrågan är 
stor från framför allt den äldre generationen på den typen av byggnation. 
KPR tycker också att det kommer att avvika radikalt från övrig byggnation i 
området om det byggs 1-2 vånings bostäder. 
 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet har inte lämnat några 
synpunkter 
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Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna detaljplan för Valleberga 4:83 och del av 
4:36 i Ekeby, Bjuvs kommun Skåne län med ovannämnda synpunkter. 
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§ 36 Dnr 2023-00087  

Förlängning av LOV- leverantörer 

Sammanfattning 
Bjuvs kommun erbjuder valfrihet av serviceinsatser i enlighet med Lagen 
om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att den som beviljas serviceinsatser 
såsom städ, tvätt och inköp ges möjligheten att välja om insatserna ska 
utföras av Bjuvs kommun eller av den/de leverantörer som kommunen 
godkänt. Avtalen förnyas vart tredje år. 
 
LOV-leverantör Vardagshjälten i Skåne ABs avtal har löpt ut och ska 
förnyas med tre år, från 2023-02-22. 
Kompletta handlingar skickades med vid avtalet början och inga 
förändringar har skett.  
 
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) är kontaktade och det finns inga 
anmärkningar på Vardagshjälten i Skåne AB 
   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-14 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna Vardagshjälten i Skåne AB som fortsatt 
LOV-leverantör för serviceinsatserna städ, tvätt och inköp inom hemtjänsten 
i Bjuvs kommun från och med 2023-02-22. 
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§ 37 Dnr 2023-00058  

Ej verkställda beslut 2023 

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 23-02-07 
Rapportering avseende läget den 31 januari 2023 är verkställt 
 
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende. 
 Saknas plats. 
-2 ej verkställa beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende demens. 
Anhöriga till de enskilda tackat nej till erbjuden plats. 
-1 ej verkställt beslut enligt 9 § 9 LSS, bostad för vuxna i form av 
gruppbostad. Den enskilde har blivit erbjuden plats men tackar nej i väntan 
på nybyggnation som beräknas vara klart inom 1,5-2 år. 
-1 ej verkställt beslut enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse i form av stödfamilj. 
Anhöriga har tackat nej till kommunens förslag till förmån för egen 
föreslagen familj, möte är inbokat. 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt överlämna för 
kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    
   
 
 
 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18 (22) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 38 Dnr 2023-00033  

Delegationsbeslut januari 2023 

Sammanfattning 
Socialnämnden 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 2023-01-01-
2023-01-31 för verksamheterna inom socialförvaltningen. 
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 Dnr 2023-00044  

Genomgång nämndsutbildning  

Sammanfattning 
Viet Hoang, förvaltningsjurist svarade på frågor och reflektioner angående 
utbildningsmaterialet. 
 
Socialnämnden anser att utbildningen är bra och informativ. 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar tacka för utbildningen. 
 
 
 
 



 

Socialnämnd 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40 Dnr 2023-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 
SN 2023-00049 
Regeringen vill flytta ledarhundsverksamhet, Synskadades Riksförbund 
SN 2023-00049 
Valhemligheten ska vara en rättighet för alla, Synskadades Riksförbund 
SN 2023-00074 
Protokoll extra bolagsstämma, Omsorg i Bjuv AB, 230117 
SN 2023-00074 
Protokoll konstituerande sammanträde, Omsorg i Bjuv AB, 230117 
SN 2023-00074 
Protokoll Omsorg i Bjuv AB, 230117 
SN 2023-00077 
Årsredovisning 2022, Utskottet för arbete och tillväxt. 
SN 2023-00049 
Efter synskadades påtryckningar-tågutropen blir kvar 
SN 2023-00092 
Anmälan till diskrimineringsombudsmannen 
      
 

Socialnämnds beslut 
Socialnämnden beslutar anse anmälningarna anmälda. 
 
 
 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 41 Dnr 2023-00089  

Enskilt ärende 
 
 
 
 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2023-00090  

Enskilt ärende 
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