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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 08.30 – 09:56 

Beslutande Katarina Lundgren (S) tjg ers Agneta Lenander (V) 
Eva Olofsson (C) 
Anna Berg von Linde (M) tjg ers för Stefan Pettersson (M) 
Ingrid Ekström (SD), vice ordf. 
Anneli Persson (S), ordf. 
Martin Rosdahl (C) 
Anette Hallberg (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Pernilla Ekelund (L) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, T.f. socialchef 
Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Anna Johnsson, ekonom 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Margareta Lindgren, personalombud  
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Utses att justera Martin Rosdahl (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-07-02, kl.12 

Justerade 
paragrafer §§  61 - 69 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Martin Rosdahl (C) 
 

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-06-21 

Anslaget under tiden 2018-06-12 – 2018-07-03 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 61 Beslutad ärendelista 

§ 62 Information ................................................................................................. 4 
§ 63 Ekonomisk uppföljning .............................................................................. 6 
§ 64 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg 

samt LSS ................................................................................................... 8 
§ 65 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS ............................................ 10 
§ 66 Vård och omsorgsplan ............................................................................ 12 
§ 67 Meddelanden ........................................................................................... 13 
§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 14 
§ 69 Initiativärende, Matdistribution ................................................................ 15 
 
Ärendet "Initiativärendet, Matdistribution" lades till vid sammanträdet.  
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Dnr - 

§ 62 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

a) Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

T.f. socialchef Stefan Larsson informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 

Personal/Verksamhet 

- Särskilda boenden har för 2018 fått stimulansmedel med knappt 2 
500 tkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen enligt ett beslut 
från Socialdepartementet. Stimulansmedel har erhållits under de 
senaste åren där 2018 är sista året i satsningen. 
 
- I samband med förändringar i förvaltningsorganisationen skrev 
kommunens ledningsgrupp i en skrivelse till kommunstyrelsen 2012 
att chef bör som inriktning ha ca 25 - 35 medarbetare som 
underställda. På Solgården ansvarar en enhetschef idag för ca 60 
medarbetare.  
 
- Uppdraget att utreda behov av boendeplatser för äldre i framtiden 
redovisas för nämnden i augusti. 
 
- Förutsättningar för kameror i ordinärt boende behöver belysas 
ytterligare innan ett försök kan sättas igång i verksamheten. 
 

b) Bemanningsprocesser avseende sommarbemanning 2018 
c) Framtida nyttjande av Kvarnhuset 
d) Förvaltningen kommer initiera en framtidsstudie gällande nytt 

särskilt boende 
e) Förvaltningen har för avsikt att nyttja tidig lokal omställning för att 

höja kompetensen hos vårdbiträden så att de kan bli 
underskötersker.   

f) Redogörelse för det av personalutskottet beslutade 
utredningsdirektivet avseende sektor social omsorg 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om: 

g) Antal lediga platser på särskilt boende per 2018-05-30: 0 
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h) Antal sökande till särskilt boende per 2018-05-30:  10 personer (3 till 
demens),  13 personer totalt 

i) Antal personer på korttidsboende per 2018-05-30: 6 personer, varav  2 
som väntar på demensplats. 

j) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2018-05-30: 23 personer 

k) Statistik från biståndshandläggarna: 

Totalt 79 st. bifall, varav 4 st. säbo, 58 st. hemvård och 17 st. på 
korttiden. 

Totalt 3 st. avslag varav 1 säbo, 1 på hemvården och 1 på korttiden.  

(VON 26-2018). 

l) Uppföljning av avvikande händelser 2018-05-01 – 2018-05-31 

 

Verksamhetschef LSS, Monica Ingves informerar om:  

m) Lokaler för korttidsvistelse i LSS-administrationens lokaler på 
Ängslyckan (VON 65-2018). 
 

n) Lägesbild Felestad 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 3-2018 

§ 63 Ekonomisk uppföljning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2018-04-30 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 30 april 2018. Avvikelsen till och med april är för Politisk 
organisation 4 tkr, Övergripande social omsorg 623 tkr, Vård och omsorg           
-754 tkr och LSS -1 740 tkr.  

Prognosen för helår 2018 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med -3 085 tkr, varav Övergripande social omsorg med 940 tkr, Vård och 
omsorg med -2 200 tkr och LSS med -1 825 tkr. Politisk organisation visar en 
prognos lika med budget. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 57 Kompletteringsbudget 
2018, ska vård- och omsorgsnämnden göra besparingar med 50 tkr 2018. 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till besparingar fastställdes i 
Kommunstyrelsen 2018-05-14 § 110, vilket innebär besparing på 25 tkr inom 
vård och omsorg och 25 tkr inom LSS. Besparingarna är ännu inte inlagda i 
budget, men innebär att vård- och omsorgsnämndens faktiska prognos för 2018 
är negativ med 3 135 tkr.  

I samband med beslut om kompletteringsbudget 2018 beslutade 
Kommunfullmäktige i maj månad att medel ska tillföras driftsbudgeten för 
hemvårdens verksamhet för att täcka höjt ersättningsbelopp för LOV 
serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Detta kommer att tas hänsyn till i 
uppföljningen per juni månad och innebär att prognosen för Vård och omsorg 
kommer att förbättras med cirka 1 400 tkr.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2018-04-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14 § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): Ekonomisk uppföljning per 2018-04-30 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, AAJN, JEMO, MLLG, MAIS, CAKK) 
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Dnr VON 76-2018 

§ 64 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg samt LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2018, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 
28 f-g §§ (LSS)) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (SoL), som har rapporterats till Inspektionen för vård och 
omsorg. Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige 
kvartalsvis. 

För kvartal 1 2018 finns 7 beslut att rapportera, 2 beslut inom LSS och 5 beslut 
inom vård och omsorg. Av dessa är det 3 beslut som inte har verkställts vid 
tidpunkten för inrapportering till IVO. 

LSS, kvartal 1 2018 
Typ av bistånd M/K Datum för 

beslut 
Datum då 
beslutet har 
verkställts 

Information 

Bostad med särskild 
service enligt 
9.9 LSS 

K 2017-06-12  Resursbrist, saknar ledig bostad.  
Har tackat nej till erbjudande om 
bostad med särskild service 
2017-11-13 och 2018-03-12. 
Avvaktar nu renovering av 
lägenhet, där arbetet beräknas 
vara klart innan sommaren. 
Planerad inflyttning/verkställighet 
därefter. 

Bostad med särskild 
service enligt 
9.9 LSS 

M 2017-06-12  Resursbrist, saknar ledig bostad. 
Har tackat nej till erbjudande om 
bostad med särskild service 
2017-11-21 och 2017-12-12. 
Avvaktar nu renovering av 
lägenhet, där arbetet beräknas 
vara klart innan sommaren. Erhållit 
insats enligt SoL 4 kap. 1 § under 
väntetiden. 
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Vård och omsorg, kvartal 1 2018 
Typ av bistånd M/K Datum för 

beslut 
Datum då 
beslutet har 
verkställts 

Information 

Permanent bostad K 2017-06-12 2018-03-01 Tackat nej till erbjuden bostad 
2017-11-09, 2017-12-06 och 
2017-12-14. Ny ansökan gjord. 
Tackat ja till bostad på Åsgården 
2018-01-27. 

Permanent bostad K 2017-09-06 2018-04-03 Resursbrist, saknar ledig bostad. 
Tackade nej till erbjuden bostad 
2018-01-15. Fungerade då bra 
hemma. Har tackat ja till erbjuden 
bostad 2018-03-19. 

Permanent bostad K 2017-10-10 2018-01-15 Tackat ja till erbjuden bostad 
2018-01-11. 

Permanent bostad M 2017-10-25 2018-03-27 Fördröjning i avvaktan på 
demensutredning Region Skåne 
(VC). Utredning klar i februari. 
Erbjuden bostad 2018-03-26. 

Permanent bostad K 2017-11-01  Fördröjning i avvaktan på 
demensutredning Region Skåne 
(VC). Utredning klar 2018-05-03, 
erbjöds bostad samma dag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-05-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2018, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CAKK, MAIS, IANR, SAMA) 
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Dnr VON 64-2018 

§ 65 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Nämndens ledamöter uppdras diskutera ärendet med sina partigrupper. 

2. Ärendet tas upp på vård- och omsorgsnämndens möte i augusti. 

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. 

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. Nämndens ledamöter uppdras diskutera ärendet med 
sina partigrupper. 2. Ärendet tas upp på vård- och omsorgsnämndens möte i 
augusti. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO, MAIS, SABG, AAJNM, SNLN) 
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Dnr VON 49-2017 

§ 66 Vård och omsorgsplan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorgsplanen har skickats på remiss till de olika organisationerna 
bl.a. Rådet för funktionshindrade och pensionärer samt de olika partierna. Det 
har kommit in tre remissvar. Dessa har tagits i beaktande i nuvarande 
versionen av planen.  

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsplanen, daterad 2018-06-13 
Remissvar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO, SAMA) 
perssonanneli@telia.com 
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Dnr - 

§ 67 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 7993-17 
Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 1183-18 

Skriftlig information: 

Kommunfullmäktiges beslut från 2018-05-28 § 88 - Avveckla Felestad, som 
LSS-gruppbostad och konvertera Felestad till särskilt boende enligt 
socialtjänstlagen, från 2019 (KS 149-2018, KS 1197-2015, VON 94-2017). 

Kommunfullmäktiges beslut från 2018-05-28 § 82 - Kompletteringsbudget 2018 
samt Uppräkning av ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) och 
resultatutjämningsfond inom hemvården (KS 3-2017, VON 58-2017, VON 27-
2018). 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 24-2018 

§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Delegeringsbeslut fattade mellan perioden 2018-05-24 – 2018-06-15 

Delegationsbeslut fattade av enhetschef My Rosell:  

2018-06-04: Dokumentation direktupphandling av trädgårdsmöbler.  

Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för 
perioden 2018-05-01 – 2018-05-31. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-05-01 – 2018-05-31 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 80-2018 

§ 69 Initiativärende, Matdistribution  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning, för 
återrapportering vid nämndens sammanträde i september.   

Sammanfattning av ärendet 

Eva Olofsson (C) och Martin Rosdahl (C) har inkommit med ett initiativärende 
där de anser att en utredning bör sättas igång av förvaltningen med anledning 
av den rapport från enhetschefer inom Hemvården, daterad 2018-03-26, 
angående matdistribution till brukare i ordinärt boende vilken nämnden fick ta 
del av 2018-05-24.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Eva Olofsson (C) och Martin Rosdahl (C), inkommen 2018-
06-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S) och Anna Berg von Linde (M): Initiativärendet överlämnas till 
förvaltningen för beredning, för återrapportering vid nämndens sammanträde i 
september.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, SNLN) 
 


