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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-15.45 
Ajournering 15.10-15.20 
 

Beslutande Agneta Lenander (V) 
Eva Olofsson (C) 
Stefan Pettersson (M) 
Ingrid Ekström (SD), vice ordf. 
Anneli Persson (S), ordf. 
Martin Rosdahl (C) 
Anette Hallberg (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Katarina Lundgren (S) 
- (MP) 
Anna Berg von Linde (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
- (S) 
- (S) 
Pernilla Ekelund (L), §§ 51-54 

Övriga deltagare Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg  
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Anneli Jönsson, enhetschef Solgården 
Carina Nilsson, enhetschef Hemvården 
Camilla Nilsson Paulsson, enhetschef timecarepool 
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Utses att justera Ingrid Ekström 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-05-30, kl. 15 
Justerade 
paragrafer §§ 51 - 57 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-24 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 52 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Jönsson, enhetschef på äldreboendet Solgården och Carina Nilsson, 
enhetschef Hemvården informerar om bl.a. situationen inför sommaren och 
nämnden ställer frågor. 

Information om: 
a) Övergripande verksamhetsfrågor 

- Personal/Verksamhet 
- Bemanna rätt – 

Camilla Nilsson Paulsson, enhetschef timecarepool informerar om 
bemanningsverktyget Multiacess.  
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om: 

b) Antal lediga platser på särskilt boende per 2018-04-30: 0 

c) Antal sökande till särskilt boende per 2018-04-30: 5 personer (3 till 
demens), 8 personer totalt 

d) Antal personer på korttidsboende per 2018-04-30: 18 personer 

e) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2018-04-30: 41 personer 

f) Statistik från biståndshandläggarna (VON 26-2018) 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om: 

g) Uppföljning av avvikande händelser 2018-04-01 – 2018-04-30 

 

Enhetschef/utvecklingsstrateg Camilla Knobblock informerar om: 

h) Sjukfrånvaro sektor social omsorg, kvartal 1 2018 (VON 97-2017) 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 3-2018 

§ 53 Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 för vård- och omsorgsnämnden 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 31 mars 2018. Avvikelsen till och med mars är för Politisk 
organisation 2 tkr, Övergripande social omsorg 165 tkr, Vård och omsorg -682 
tkr och LSS -1 133 tkr.  

Vård- och omsorgsnämnden föreslog kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 2018-02-16, § 15, att överföra 1 461 tkr i budgetmedel från 
socialnämnden. Bakgrunden till detta är att det under 2017 har bildats en 
kvalitets- och utvecklingsenhet, som är en övergripande enhet inom sektor 
social omsorg. Enhetens uppdrag är att stödja hela sektor social omsorg, vilket 
innebär att enheten är till gagn för båda nämnderna. Budgetmedel 2018 
omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för två befintliga 
administrativa tjänster. Överföringen av budgetmedel har vid tidpunkten för 
denna uppföljning inte behandlats av kommunfullmäktige, vilket innebär att 
dessa medel om 1 461 tkr alltjämt ligger kvar i socialnämndens budget. 

Prognosen för helår 2018 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med -3 880 tkr, varav Övergripande social omsorg med  480 tkr, Vård och 
omsorg med -1 550 tkr och LSS med -1 850 tkr. Politisk organisation visar en 
prognos lika med budget. 

Sammantaget, med hänsyn till ovan nämnda ännu ej överförd budget, innebär 
detta att vård- och omsorgsnämndens faktiska prognos för 2018 är negativ med 
2 419 tkr.  

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-20 
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2018-03-31 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-02-16, §15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 för vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, AAJN, JEMO, MLLG) 
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Dnr VON 64-2018 

§ 54 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att ansöka hos 
Socialstyrelsen om medel för Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
2018-01-30 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. För Svalövs kommun innebär det att kommunen har möjlighet att 
ansöka om ersättning om maximalt 490 000 kr.  

Ärendebeskrivning 
Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas med 
stöd av 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, enligt vilken särskilt stöd och service ska 
tillhandahållas genom "daglig verksamhet" för personer med funktionshinder i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
Habiliteringsersättningen är skattefri för mottagaren enligt 8 kap. 11 § IL. 

2018-01-30 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. Rekvisition av medel för 2018 ska ha kommit in till Socialstyrelsen 
senast 2018-06-01 och man kan högst rekvirera det belopp som framgår av 
Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. För Svalövs kommun innebär 
det maximalt ersättning om 490 000 kr. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 
2018 och de kan användas till och med 2018-12-31. 
 
Vid en jämförelse av habiliteringsersättningen i alla Skånes kommuner 2017 var 
resultatet för Familjen Helsingborg som följer: 

Bjuv:  35 kr/dag  
Båstad: 40 kr/dag (2018 års ersättning) 
Helsingborg:  45 kr/dag  
Höganäs:  37 kr/dag (2018 års ersättning) 
Klippan:  41 kr/dag (2018 års ersättning) 
Landskrona:  50 kr/dag (2018 års ersättning) 
Perstorp:  55 kr/dag  
Svalöv:  50 kr/dag  
Åstorp:  44 kr/dag  
Ängelholm:  45,50 kr för traditionell daglig verksamhet med handledare 
                    50 kr för integrerad verksamhet i företag (2018 års ersättning) 
Örkelljunga: 50 kr/dag (2018 års ersättning) 
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I Svalövs kommun är det i dagsläget 55 personer som deltar i daglig 
verksamhet.  

I anvisningarna för det utlysta statsbidraget finns det ett visst tolkningsutrymme 
för vad man kan använda medlen till. Frågan om förtydligande har ställts till 
Socialstyrelsen. Om man söker statsbidraget är man skyldig att återrapportera 
till Socialstyrelsen vad medlen använts till och man är även 
återbetalningsskyldig för medel som man inte använt, alternativt inte använt 
enligt anvisningarna. 
 
Om Svalövs kommun gör en rekvirering av utlyst medel för att öka 
habiliteringsersättningen från 50 kr per dag till 60 kr per dag/10 kr per timme 
innebär det att man redan under andra halvåret 2018 kan öka ersättningen för 
de individer som deltar i daglig verksamhet i kommunen. Detta innebär att 
kommunen skulle komma att rekvirera medel motsvarande cirka 70 000 kr hos 
Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 2. Vård- och omsorgsnämnden 
uppdrar till förvaltningen att ansöka hos Socialstyrelsen om medel för Svalövs 
kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO, MAIS, SABG, AAJNM) 
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Dnr VON 65-2018 

§ 55 Start av korttidsvistelse i LSS-administrationens 
lokaler på Ängslyckan 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
I Svalövs kommuns antagna Lokalförsörjningsprogram (KS 2018-04-09, § 87) 
anges att planering och anskaffning av nya lokaler för korttidsvistelse och 
korttidstillsyn ska ske under 2018-2020. 
 
Garvaren i Teckomatorp inrymmer idag verksamheterna daglig verksamhet, 
korttidstillsyn och korttidsvistelse. En markant ökning av barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vars föräldrar har behov av 
stödinsatser kan ses. Behov av utökning av verksamheterna är nu akut. 
Alternativet är att köpa externa platser utanför kommunen, för att tillgodose 
behovet. Förutom merkostnader innebär denna åtgärd ökat besvär för enskilda 
föräldrar som redan har en ansträngd situation, då ansvaret att transportera 
barnet/ungdomen till korttidsvistelsen faller under föräldraansvaret. En del av 
Ängslyckans lokaler används av LSS administrationen. Dessa lokaler är 
lämpliga för ändamålet och kan med mindre omfattande ingrepp 
iordningsställas för att möta det akut uppkomna behovet.   
 
Målgrupp och syfte med instatsen 
Korttidsvistelse, enligt LSS § 9:6 innebär att barn, ungdomar eller vuxna med 
omfattande funktionsnedsättningar vistas utanför det egna hemmet på ett 
korttidsboende, hos en familj eller på ett läger. Genom korttidsvistelse ska 
anhöriga ges avlösning och utrymme för avkoppling. För den funktionsnedsatte 
personen kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och 
rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling. I korttidsvistelse ingår 
omvårdnad och stöd med dagliga personliga behov, som hygien och hjälp vid 
måltider. Även behov så som socialt och kognitivt stöd ska tillgodoses inom 
ramen för insatsen. Insatsen korttidsvistelse är kostnadsfri för den enskilde, 
dock betalar den enskilde för mat och transport i samband med insatsen. 

Beslut och omfattning. Korttidsvistelse kan beviljas som en regelbunden 
insats eller som en insats vid enstaka tillfällen. LSS-handläggarna utreder och 
fattar beslut om personen har rätt till korttidsvistelse och beviljar antal dygn per 
kalendermånad. 

Nulägesbeskrivning. Verksamheten har idag 9,0 årsarbetare och verkställer 
per den 1 mars 2018 beslut om 86 dygn (per månad). En genomlysning av det 
statistiska underlaget, se diagram, påvisar en påtaglig ökning av antalet 
beviljade dygn. Antalet dygn som är beviljade per individ varierar mellan 2 till 13 
dygn per månad. Ökningen som kan ses nu är ett fåtal individer med beslut 
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som omfattar många dygn per månad. Verksamheten erbjuder avlastning 
måndag tom söndag med undantag av aftnar då verksamheten är stängd. 

I tabellen nedan anges redovisning av verkställda dygn 2016-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoser och stödbehov. Många av barnen har som en del av sin funktions- 
nedsättning omfattande kognitiva och sociala svårigheter och därmed ett stort 
stödbehov kopplat till socialt samspel och interaktion med omgivningen. Ett 
flertal av barnen och ungdomarna har repetitiva och rigida beteendemönster 
som försvåras av att vistas tillsammans med andra i grupp, då de har svårt att 
förstå och tolka sin omgivning. I verksamheten kan ses en ökning av andelen 
barn och ungdomar där den enskilde behöver ha en egen personalresurs för att 
tillgodogöra sig aktiviteter och få sina grundläggande behov tillgodosedda. 
Trenden med volymökning av antalet dygn resulterar i större barngrupper (dock 
aldrig mer än 6 personer samtidigt) vilket är komplext då barnen har skilda 
behov kring perception och kognition. Några individer är mycket känsliga för 
stimuli, ljud och ljus medan andra har stereotypa och repetitiva 
kommunikationsmönster, vilket skapar konflikt och ökar risken för utmanande 
beteende. 
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Lokaler. Korttidsvistelse erbjuds idag i Svalövs kommun på Garvaregatan 4, 
andra våningen i Teckomatorp. Verksamheten har 6 stycken enkelrum, men har 
även möjlighet att erbjuda gemensamma sovrum om det finns enskilda barn 
tex. syskon som önskar detta. Verksamheten har tillgång till kök/ allrum samt 
två gemensamma badrum. Verksamheten har i samband med kväll och 
veckoslut även möjlighet att nyttja angränsande lokaler som tillhör insatserna 
korttidstillsyn och daglig verksamhet. Utformningen av verksamhetens lokaler 
ställer höga krav på individernas förmåga att visa hänsyn och förståelse för 
omgivningen. Detta då t.ex. sovrummen är placerade i anslutning till varandra 
och har mycket dålig ljudisolering och då många sällskapsytor är av en öppen 
karaktär. 

Behov och förslag på åtgärder. Lokalerna på Ängslyckan ligger på markplan 
och har goda förutsättningar, då de redan är utrustade med brandlarm och det 
finns framdragna avlopp i vissa rum. Köket på Ängslyckans  äldreboende kan 
tillhandahålla den lagade mat som behövs. Anpassningar i lokalerna som 
behöver åtgärdas är, bland annat aktivera dusch igen i ett av rummen som nu 
fungerar som förråd. Avgränsa en del med vägg och dörr, så att 
personalutrymmen kan tillskapas. Allmän uppfräschning av rummen, synliga 
funktioner som är en rest av sjukhemstiden behöver tas bort. Dessa åtgärder 
bedöms som åtgärder som relativt snabbt kan åtgärdas och innebära att 
behovet av avlastning kan tillgodoses utan externa köp av plats eller andra 
åtgärder, under 2018. 

Långsiktigt behov. I direktiven från Lokalförsörjningsplanen anges att behovet 
av nya lokaler för korttidstillsyn och korttidsvistelse ska ses över. Således bör 
den långsiktiga planeringen även innefatta korttidstillsyn. Verkställarens 
bedömning är att det långsiktigt finns behov av mer anpassade lokaler för 
korttidsverksamhet, adekvata lokaler som kan möta barnens kravnivå och 
minska stress och utmanande beteende. Lokaler som kan möjliggöra 
individuella lösningar, separata sovrum, med god isolering, ingång i markplan 
med möjlighet att använda även utemiljön som en del av verksamheten. Om en 
del av korttidstillsynen kan/bör samlokaliseras med skolan bör utredas.   

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, 2018-05-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (JEMO, SNLN, MLLG, MAIS, SAMA) 
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Dnr - 

§ 56 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ingen information redovisades.  
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 24-2018 

§ 57 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Delegeringsbeslut fattade mellan perioden 2018-04-06 – 2018-05-23 

Delegationsbeslut fattade av enhetschef My Rosell:  

2018-05-04: Dokumentation direktupphandling Vad orsakar hot och våld - vad 
händer i hjärnan. 

Delegationsbeslut fattade av t.f. socialchef, Stefan Larsson: 

2018-05-18: Yttrande till förvaltningsrätten i mål om bostadsanpassningsbidrag. 

2018-05-18: Yttrande till förvaltningsrätten i mål om bostadsanpassningsbidrag. 

Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för 
perioden 2018-04-01 – 2018-04-30. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 
 
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-04-01 – 2018-04-30 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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