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Dnr - 

§ 87 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Hantering av skadedjur på särskilt boende 
b) Övergripande verksamhetsfrågor 

- Nationell brukarundersökning 
c) Bemanningsprocesser 
d) Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 

län om samverkan vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk 
sluten hälso- och sjukvård (VON 143-2017) 

e) Arbetsmiljöverket kommer på inspektion i november 
 

f) Statistik per 2018-09-30: 
 
Lediga lägenheter särskilt boende: 0 

Lediga lägenheter särskilt demens: 0 

Kö till särskilt boende: 6 

Kö till särskilt boende demens: 5 

Kö totalt: 11 

Antal som väntar på korttidsenheten: 3 personer, av dessa väntar 2 
på demensplats.  

Utskrivna från sjukhus: 30 personer 

g) Statistik från biståndshandläggarna:  
69 bifallsbeslut varav, 6 st särskilt boende, 44 st hemtjänst samt 19 
st korttiden varav 4 st växelvård, 9 st förlängda beslut och 6 nya 
bifall. 
3 st avslagsbeslut; 2 st på särskilt boende och 1 st på korttid. 
 

h) Uppföljning av avvikande händelser 2018-09-01 – 2018-09-30 
i) Uppföljning av mobilt vårdteam 
j) Återrapportering initiativärende, avlastning för anhöriga till de som 

har assistans LSS (VON 109-2018) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 3-2018, KS 3-2017 

§ 88 Delårsbokslut per 2018-08-31 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förvaltningen ges rådrum för att arbeta med den uppkomna 
ekonomiska situationen varvid den ekonomiska uppföljningen per  
2018-08-31 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för det negativa 
utfallet för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 31 augusti 2018. Avvikelsen till och med augusti är för Politisk 
organisation 29 tkr, Övergripande social omsorg 408 tkr, Vård och omsorg           
-1 603 tkr och LSS -3 165 tkr.  

Prognosen för helår 2018 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med -4 700 tkr, varav Övergripande social omsorg med 200 tkr, Vård och 
omsorg med -1 700 tkr och LSS med -3 200 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 inlagda i budget.  

På korttidsenheten är det fortsatt högt tryck och efter årets första åtta månader 
har överbeläggningen sammantaget varit 1 174 dygn (48,31%) jämfört med 
budget. Enheten prognostiserar en negativ avvikelse om 800 tkr på helår.  

Kommunens resultatenhet hemvård visar efter augusti månad en negativ 
avvikelse med 1 550 tkr jämfört med budget. Underskottet består av 
personalkostnader och förklaras bland annat av lägre antal timmar, svårigheter 
att hitta vikarier, några ”höglarmande” brukare som medför att kringtiden ökar 
och brukartiden sjunker. Prognosen på helår är en negativ avvikelse med 
1 500 tkr. 

Inom hemsjukvården saknas budget för en undersköterska. Detta underskott 
har under tidigare år kunnat täckas av att sjuksköterskorna inte varit fullt 
bemannade. I år är sjuksköterskorna fullt bemannade och under första halvåret 
har enheten även haft en hyrsjuksköterska, vilket sammantaget gör en prognos 
om -600 tkr för hemsjukvården på helår. 

Inom personlig assistans finns en negativ avvikelse om 1 385 tkr tom augusti 
månad och beror till stor del på ärende där det p.g.a. utökat behov behövs 
dubbelbemanning dygnet runt. I avvaktan på beslut från Försäkringskassan har 
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behovet tillgodosetts genom ett kommunbeslut. Det har även varit ökad 
sjukfrånvaro som har gjort att personalkostnaderna varit högre än beräknat, då 
det är svårt att hitta ersättare. Prognosen för personlig assistans bedöms till en 
negativ avvikelse med 1 200 tkr på helår. 

Inom gruppbostäderna prognostiseras ett fortsatt underskott som är hänförligt 
till samma orsaker som tidigare har rapporterats till KS och KF, dvs. ökat 
vårdbehov på en gruppbostad. Planeringen i maj 2017 var att minska 
bemanning kväll och natt men det gick ej att verkställa på grund av inflyttning 
från annan kommun, med ytterligare ökad vårdtyngd som följd. Då vissa 
omfördelningar av budgetmedel har gjorts till 2018 och bemanningen har 
minskats under året, beräknas underskottet på Majorsgatan bli lägre än tidigare 
år och prognosen sätts till -1 700 tkr. Mindre underskott finns även på Erik 
Ljungsgatan och Felestad på grund av vikariekostnader främst under 
sommaren. Total prognostiserad avvikelse för LSS gruppbostäder är -2 000 tkr 
på helår. 

Enligt kommunens ekonomimodell ska nämnder som inte anser sig klara givna 
ekonomiska ramar utan kommunstyrelsens uppmaning ta fram åtgärdsplan för 
att nå ramen. Vård- och omsorgsnämnden föreslås ge förvaltningen rådrum för 
att arbeta med den uppkomna ekonomiska situationen samtidigt som vård- och 
omsorgsnämnden begär ansvarsfrihet för det negativa utfallet 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2018-10-09 
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2018-08-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14 § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Perssons (S) och Agneta Lenanders (V) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Förvaltningen ges rådrum för att arbeta med den 
uppkomna ekonomiska situationen varvid den ekonomiska uppföljningen per 
2018-08-31 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 2) Vård- och 
omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för det negativa utfallet för 2018. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Kommunförvaltningen (MEMG, AAJN, MAIS, CAKK, SAMA) 
 
 
 
 
__ 

Ajournering 15.00 – 15.10 
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Dnr VON 120-2018, KS 315-2017 

§ 89 Budget 2019, plan 2020-2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Tidigare fastställda mål för 2018 kvarstår oförändrade för 2019, plan 
2020-2021. 

2. Mot bakgrund av att stimulansmedel från Socialstyrelsen för 
nattbemanning särskilt boende demens upphör vid årsskiftet behöver 
nämnden fr.o.m. 2019 erhålla motsvarande medel om 2 490 tkr för 
nattbemanning demens. 

3. För 2019 begär vård- och omsorgsnämnden att hemvårdens 
verksamhet är anslagsfinansierad. Detta då valfrihetssystemet LOV 
behöver utredas från grunden. 

4. För 2019 och framåt begär vård- och omsorgsnämnden medel för 
hyreskostnader administrationslokaler LSS motsvarande 240 tkr. 

5. För 2019 och framåt begär vård- och omsorgsnämnden 500 tkr för 
tekniska hjälpmedel (Medelpunkten). 

Ej deltagande i beslut 

Ingrid Ekström (SD) deltar inte i förslaget till beslut i kommunfullmäktige 
avseende punkt 1.  

Sammanfattning av ärendet 

Mål och visare 

Förvaltningen föreslår att de av kommunfullmäktige sedan tidigare fastställda 
målen i samband med budget för 2018 kvarstår oförändrade för 2019, plan 
2020-2021.  

Driftsbudget vård och omsorgsnämnden 
Utgångsläge budget 2018: 191 473 tkr  
+ 0 tkr inflationskompensation 
- 100 tkr nya behov externa platser autism 
- 1 500 tkr dagbemanning demens och ökad vårdtyngd särskilt boende 
- 51 tkr kapitalkostnader wifi 
+ 1 400 tkr ökad ram hemvård 
+ 2 300 tkr LSS gruppboende 
- 500 tkr besparing 

Budget 2019: 193 022 tkr 

+ 1 461 tkr omfördelning av medel från SN till VON (beslut KF 180423, § 57) 
+ 5 274 tkr löneöversyn 2018 (beslut KS 180604, § 138) 
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- 1 900 tkr omfördelning budget Time Care Pool till kommunstyrelsen (beslut KS 180514, § 112) 
- 54,3 tkr anslag för företagshälsovård korrigeras 
- 12,1 tkr sänkning av internränta från 1,75% till 1,50% 

Budget 2019: 197 790 tkr 

 

Sammantaget innebär ovanstående att den av KF i juni 2018 beslutade 
budgetramen för vård- och omsorgsnämnden för 2019 bör motsvara 
197 790 tkr istället för 193 022 tkr.  

I april 2017 bildades kvalitets- och utvecklingsenheten inom sektor social 
omsorg i syfte att effektivisera och utveckla ekonomi samt administration. 
Enheten innebar ingen utökning av antalet tjänster men en överflyttning av 
två tjänster (IT-samordnare/systemförvaltare och kvalitetsutvecklare) från 
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden genomfördes. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 57 punkt 7, att 1 461 tkr 
omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden avseende 
medel för de gemensamma stödresurserna inom sektor social omsorgs 
kvalitets- och utvecklingsenhet. I den av kommunfullmäktige beslutade ramen 
för mål och budget för 2019, plan 2020-2021, ligger ovanstående medel alltjämt 
kvar hos socialnämnden (KF 2018-06-18, § 103). 
 
I den av KF beslutade ramen för vård- och omsorgsnämnden för 2019 saknas 
även kompensation för löneöversynen 2018 motsvarande 5 274 tkr (beslut av 
KS 2018-06-04, § 138).  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-14, § 112 att omfördela budgetmedel om 
1 900 tkr för Time Care Pool från vård- och omsorgsnämnden till 
kommunstyrelsen.  

Hemvården 

I den av KF beslutade ramen för vård- och omsorgsnämnden för 2019 får 
hemvården 1 400 tkr i ökad ram, vilket är samma belopp som hemvården 
erhållit för 2018 i samband med att LOV-ersättningen höjdes för omvårdnads- 
och serviceinsatser.  

För 2019 begär vård- och omsorgsnämnden att hemvårdens verksamhet är 
anslagsfinansierad. Detta då valfrihetssystemet LOV behöver utredas från 
grunden. 
 
Matdistribution för brukare som bor i ordinärt boende sker via hemvården. 
Distributionen har försvårat hemvårdens arbetstidsplanering och har medfört att 
medarbetarnas lunch har tidigarelagts. Förvaltningen har vidtagit åtgärder som 
innebär att sektor samhällsbyggnad under en projektperiod utför distributionen.  

Dagbemanning demens och ökad vårdtyngd 

Vad gäller ökad bemanning dagvård demens och ökad vårdtyngd särskilt 
boende minskas ramen med 1 500 tkr till 1 000 tkr för 2019. Dessa medel har 
för tidigare år använts till att täcka upp underskott i samband med förstärkt 
bemanning vid ökad vårdtyngd på särskilda boenden och korttidsenheten.  
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Ekonomisk uppföljning per 2018-08-31 visar en prognos för helår 2018 om  
-200 tkr för samtliga särskilda boenden och -800 tkr för korttidsboendet. 

Korttidsenheten vård och omsorg 

Budget för korttidsenheten 2018 motsvarar 10 platser. Korttidsenheten har 
under perioden januari – aug 2018 haft 48,31 % högre beläggning än budget. 
Prognosen för 2018 visar en negativ avvikelse på 800 tkr på grund av 
överbeläggning. Då korttidsenheten har varit överbelagd under en längre tid ser 
förvaltningen inte att situationen kommer att förändras nämnvärt för 2019.  

Korttidsenhet 

 

Nattbemanning särskilt boende demens 

För 2016 var medel reserverade i strategisk reserv med 2 738 tkr för eventuellt 
högre krav på bemanning inom demensverksamheterna. Dessa medel drogs 
tillbaka då regeringen tillsatte stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen från juli 2015 till och med 2018. Stimulansmedlen används till 
personalförstärkningar nattetid på kommunens särskilda boenden för att 
säkerställa bemanningen eftersom husens utformning försvårar samarbete 
mellan avdelningarna på natten.  

Från och med 2019 har vård och omsorg inte längre möjlighet att erhålla medel 
från Socialstyrelsen för förstärkt nattbemanning särskilt boende demens. För 
2018 motsvarar detta 2 490 tkr.  

Tekniska hjälpmedel vård- och omsorg 

Vid uppföljning aug 2018 av tekniska hjälpmedel från kommunförbundet 
Medelpunkten kan konstateras en prognosticerad negativ avvikelse för helår 
2018 med 500 tkr. För helår 2017 var det en negativ avvikelse på 329 tkr. 

LSS 

I februari 2017 äskade förvaltningen ett tilläggsanslag med 2 392 tkr kopplat till 
en specifik gruppbostad men erhöll inte ytterligare resurser. Inför 2018 
omfördelades budgeten inom LSS-verksamheten så att samma gruppbostad 
erhöll ytterligare resurser motsvarande 1 000 tkr. Detta kunde bl.a. ske genom 
att en enhetschefstjänst LSS minskades ner fr.o.m. juli 2018. 

Den av kommunfullmäktige antagna förstärkningen till LSS-gruppboende för 
2019 motsvarande 2 300 tkr innebär att detta gruppboende får en ekonomi i 
balans. Den av kommunfullmäktige antagna besparingen om - 500 tkr får 
samtidigt belasta samma gruppbostad då omfördelningar har minskat den 
tidigare underfinansieringen.  

 

Avv. dygn Avv. dygn i %

Totalt antal 

dygn *
Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3

Max beläggn 

/utfall

max beläggn

/utfall

max beläggn

/utfall
Utfall

Verksamhet
(max 

beläggning)
2018 2018 2018 Jan-aug -18 Jan-aug -18 Jan-aug -18 Jan-aug -17

Korttidsvård

Totalt antal dygn korttid * 3 650 1 200 1 230 1 220 2 430

Utfall dygn 1 774 1 830 3 604 1 174 48,31 3 144
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Hyra administrationslokaler LSS 

LSS-administration har under sommaren 2018 flyttat från lokaler på Ängslyckan 
till lokaler som tidigare använts som HVB-boende i Svalöv. Lokalerna på 
Ängslyckan ska användas till kompletterande korttidsverksamhet som startar 
upp i september. Detta innebär förhöjda hyreskostnader för 
administrationslokaler på ca 240 tkr för 2019.  

Utmaningar och möjligheter 

Nytt särskilt boende 

Antalet personer över 80 år förväntas vara relativt oförändrat under de 
närmaste åren för att därefter öka till 850 år 2030.  

 

Vård och omsorg har de senaste åren haft volymökningar som utöver 
demografiska faktorer även beror på en tidigare utskrivning från sjukhus till 
kommunen samt en ökad vårdtyngd. Detta har inneburit att ett beslut om 
särskilt boende i vissa fall inte har kunnat verkställas inom den fastställda tiden 
om 3 månader. I de fall ett beslut om särskilt boende inte kan verkställas 
riskerar kommunen att få betala vite. För att kunna möta upp de demografiska 
förändringarna behöver planering för ett nytt särskilt boende påbörjas 
omgående.  

En utredning som förvaltningen genomförde under våren 2017 visade på att 
break-even mellan hemvård och särskilt boende nås vid 2,69 timmars hemvård 
per dygn och brukare eller 983 timmar per år och brukare.  

Fler lägenheter bostad med särskild service, LSS 

Nuvarande lägenhetsbestånd bostad med särskild service LSS täcks för 
närvarande men inte framgent. Kommunen riskerar att få betala vite i de fall ett 
beslut om LSS-boende (gruppbostad eller servicebostad) inte kan verkställas 
inom 3 månader. Det finns dock möjlighet att fortsätta att utöka antalet 
lägenheter som är kopplade till Kvarngatans servicebostad.  

Det finns även behov av en ny gruppbostad för målgruppen autism och/eller 
intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende med tillhörande 
lokaler för daglig verksamhet. 

Om det kan skapas fler lägenheter bostad med särskild service LSS kan det 
innebära att ett fåtal ärenden som idag har personlig assistans kan erbjudas en 
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lämplig gruppbostad. För den enskilda brukaren innebär detta en mer trygg 
omvårdnad med mindre personalomsättning, samtidigt som det för 
verksamheten minskar en ansträngd situation ur ett arbetsmiljöperspektiv såväl 
som minskad administration. 

Mobilt stödteam för personer tillhörande LSS personkrets 

Insatsen mobilt stödteam innebär att stärka personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och deras möjligheter att bo självständigt i en egen 
bostad. Förvaltningen kan se en ökad efterfrågan av detta stöd vilket innebär att 
det mobila stödteamet kan behöva utökas under kommande år.  

Mobilt vårdteam (hälso- och sjukvårdsavtalet) 

Mobilt vårdteam är ett utvecklingsavtal som ska vara färdigställt år 2020. Avtalet 
omfattar gruppen mest sjuka äldre och innebär att brukaren kan få vård i sitt 
ordinarie boende istället för att åka in till sjukhus. Detta ska ombesörjas av ett 
mobilt vårdteam bestående av regionens läkare och kommunens 
sjuksköterskor. Avtalet innebär att kommunens sjuksköterskor åläggs mer 
sjukvårdande arbetsuppgifter samtidigt som ett ökat omvårdnadsarbete 
kommer att utföras av hemvården i brukarens ordinarie boende. Detta medför 
också ökade kostnader för hjälpmedel. 

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(betalningsansvarslagen) 

Lag om samverkan vid säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i 
kraft i januari 2018. Målet med den nya lagen är att patienten ska vistas så kort 
tid som möjligt på sjukhus. Detta innebär att planering för vidare vård och/eller 
hemgång påbörjas när patienten kommer in på sjukhus. Kommunens 
hemtagningsteam sköter hemtagningen av patienter i samverkan med 
patientens vårdkontakt, dvs. primärvården. Den nya lagen förtydligar att det är 
patientens vårdkontakt som ska sköta planeringen, dvs. primärvården.  

Lagen har inneburit en förkortning från 5 dagar till 3 dagar för hemtagning av 
patienter och att patienten kan komma hem alla dagar i veckan oavsett 
helgdagar. Motsvarande förändring inom psykiatrin kommer att ske från och 
med den 1 januari 2019.  

Svalövs kommun har alltjämt inga kostnader för färdigbehandlade patienter från 
sjukhus. 

Välfärdsteknikens möjligheter 

En ökad satsning på välfärdsteknik inom vård och omsorg samt LSS, såsom 
t.ex. läkemedelsgivning, digitalisering av brukarnas matinköp i hemvården och 
kameratillsyn på natten i särskilt boende och ordinärt boende kan på sikt frigöra 
resurser till omvårdnadsarbete. 

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg 

Inom vård och omsorg behöver verksamheten öka antalet med YH-utbildning 
för undersköterskor och specialistkompetens inom legitimerad personal. 

Hemvården har idag svårt att rekrytera utbildad personal som samtidigt har 
körkort. Framöver kommer det att behövas personal med en ökad kompetens. 
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Svalövs kommun har ett samarbete med Vård- och omsorgscollege samt 
vårdgymnasiet för att kunna rekrytera utbildad personal. 

Lokalförsörjning 

Befintligt hyresavtal på Kvarnhuset i Svalöv sträcker sig till och med den sista 
december 2019. Arbete pågår för att hitta andra lokaler för de delar av vård och 
omsorgs verksamhet som använder dessa lokaler. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-10 
Tabell; Driftbudget 
Tabell; Investeringsbudget 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Anneli Perssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Tidigare 
fastställda mål för 2018 kvarstår oförändrade för 2019, plan 2020-2021. 2) Mot 
bakgrund av att stimulansmedel från Socialstyrelsen för nattbemanning särskilt 
boende demens upphör vid årsskiftet behöver nämnden fr.o.m. 2019 erhålla 
motsvarande medel om 2 490 tkr för nattbemanning demens. 3) För 2019 begär 
vård- och omsorgsnämnden att hemvårdens verksamhet är anslagsfinansierad. 
Detta då valfrihetssystemet LOV behöver utredas från grunden. 4) För 2019 
och framåt begär vård- och omsorgsnämnden medel för hyreskostnader 
administrationslokaler LSS motsvarande 240 tkr. 5) För 2019 och framåt begär 
vård- och omsorgsnämnden 500 tkr för tekniska hjälpmedel (Medelpunkten). 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollsanteckning 

Agneta Lenander (V): 

Att vi tittar över beläggningen på korttidsboende och tar höjd för det i 
budgetprocessen framåt så att vi inte har eviga budgetunderskott för att vi 
levererar mer än vi har budget för.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunförvaltningen (AAJN, MAMG, MAIS, CAKK, SAMA) 
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Dnr VON 64-2018, KS 254-2018 

§ 90 Habiliteringsersättning 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Utbetalning av habiliteringsersättning baseras på brukarnas deltagande.   

- 1-3 timmar 30 kr/dag 
- 3-4 timmar 40 kr/dag 
- 4-8 timmar 50kr/dag 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med utredning om möjlighet för kommuner att ansöka om 
stadsbidrag för 2018 har det framkommit att det saknas beslut om 
ersättningsmodell för habiliteringsersättning, i Svalövs kommun. 

Förvaltningen har eftersökt men inte kunnat få fram tidigare dokumentation och 
beslut om ersättningsmodell för habiliteringsersättning. Det enda beslut som har 
kunnat fås fram är Kommunfullmäktiges beslut 1994-10-31, § 14, punkt 5, 
Svalövs kommun betalar fr.o.m. 1995-01-01 habiliteringsersättning enligt 
Malmöhus läns landsting regler före 1994-10-10.  

Enligt muntlig redogörelse från personal inom daglig verksamhet har nuvarande 
ersättningsmodell tillämpats sedan 2012. En ersättningsmodell som man i 
verksamheten bedömer som ändamålenslig och uppfyller syftet, att stimulera till 
deltagande i daglig verksamhet.  

Habiliteringsersättning betalas ut som dagersättning i tre nivåer:  

 
 

1-3 timmar 3-4 timmar 4-8 timmar 

Dagersättning 
 

30 kr 40 kr 50 kr 

 

Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas med 
stöd av insatsen enligt 9 § 10 p. 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.  

Kommuner kan självständigt besluta om habiliteringsersättning ska betalas ut i 
samband med daglig verksamhet, nivån är heller inte reglerad. Syftet är att 
aktivt stimulera den enskilde till att delta i verksamheten. Vanligen utgör 
ersättningen 0,1 % av prisbasbeloppet, vilket år 2015 innebär 44,5 kr per 
heldag. Habiliteringsersättningen är skattefri för mottagaren enligt 8 kap.11 § 
Inkomstskattelag. 

I Svalövs kommun är det i dagsläget 54 personer som har beslut om insatsen 
daglig verksamhet enligt 9 § 10 p. LSS. I beslutet anges inte omfattning på 
verkställighet. Hur många timmar brukaren har daglig verksamhet beslutas i 
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samråd mellan den enskilde och verkställigheten. Detta dokumenteras i den 
enskildes genomförandeplan och följs upp regelbundet för att insatsernas 
omfattning ska vara adekvata.  

Förvaltningen har eftersökt men inte kunnat få fram tidigare dokumentation och 
beslut om ersättningsmodell för habiliteringsersättning. Det enda beslut som har 
kunnat fås fram är Kommunfullmäktiges beslut 1994-10-31, § 14, punkt 5, 
Svalövs kommun betalar fr.o.m. 1995-01-01 habiliteringsersättning enligt 
Malmöhus läns landsting regler före 1994-10-10.  

Enligt muntlig redogörelse från personal inom daglig verksamhet har nuvarande 
ersättningsmodell tillämpats sedan 2012. En ersättningsmodell som man i 
verksamheten bedömer som ändamålenslig och uppfyller syftet, att stimulera till 
deltagande i daglig verksamhet.  

Habiliteringsersättning betalas ut som dagersättning i tre nivåer:  

 
 

1-3 timmar 3-4 timmar 4-8 timmar 

Dagersättning 
 

30 kr 40 kr 50 kr 

 
Vid en jämförelse av habiliteringsersättningen i 2018 års nivå inom Familjen 
Helsingborg nedanstående ersättningsnivåer. 
 
Båstad: 40 kr/dag (2018 års ersättning) 
Höganäs:  37 kr/dag (2018 års ersättning) 
Klippan:  41 kr/dag (2018 års ersättning) 
Landskrona:  50 kr/dag (2018 års ersättning) 
Svalöv:  50 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) 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Perssons (S), Agneta Lenanders (V), Anette Hallbergs (S), Eva 
Olofssons (C), Ingrid Ekströms (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Martin 
Rosdahls (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Utbetalning av 
habiliteringsersättning baseras på brukarnas deltagande.   

- 1-3 timmar 30 kr/dag 
- 3-4 timmar 40 kr/dag 
- 4-8 timmar 50kr/dag 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAIS, AAJN, MAMG, MAN, SAMA) 
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Dnr VON 64-2018, KS 254-2018 

§ 91 Utbetalning av habiliteringsersättning, insatsen 
daglig verksamhet enligt 9 § 10 p. lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning för 2018 
fördelas lika mellan samtliga brukare som är aktuella för insatsen daglig 
verksamhet under perioden januari – september 2018 

2. Ersättningen betalas ut som engångsbelopp om 9 000 kr vid december 
månads utbetalning 

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 ansökt och 
erhållit ersättning om 490 000 kr.  

I Svalövs kommun är det i dagsläget 54 personer som har beslut om insatsen 
daglig verksamhet enligt 9 § 10 p. lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). I beslutet anges inte omfattning på 
verkställighet. Hur många timmar brukaren har daglig verksamhet beslutas i 
samråd mellan den enskilde och verkställigheten. Omfattningen är avhängig av 
funktionshindrets svårighetsgrad och brukarens omvårdnadsbehov, dvs. hur 
aktiv personen är under dagen. Detta dokumenteras i den enskildes 
genomförandeplan och följs upp regelbundet för att insatsernas omfattning ska 
vara adekvata.  

Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas med 
stöd av enligt 9 § 10 p. 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 § 
Inkomstskattelagen. 

2018-01-30 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om stadsbidrag 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 ansökt och 
erhållit ersättning om 490 000 kr.  
 
Vid en jämförelse av habiliteringsersättningen i 2018 års nivå i var resultatet för 
kommuner inom Familjen Helsingborg som följer: 

Båstad: 40 kr/dag (2018 års ersättning) 
Höganäs:  37 kr/dag (2018 års ersättning) 
Klippan:  41 kr/dag (2018 års ersättning) 
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Landskrona:  50 kr/dag (2018 års ersättning) 
Svalöv:  50 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) 
 

I Svalövs kommun är det i dagsläget 54 personer som har beslut om insatsen 
daglig verksamhet enligt 9 § 10 p. LSS. I beslutet anges inte omfattning på 
verkställighet. Hur många timmar brukaren har daglig verksamhet beslutas i 
samråd mellan den enskilde och verkställigheten. Omfattningen är avhängig av 
funktionshindrets svårighetsgrad och brukarens omvårdnadsbehov, dvs. hur 
aktiv personen är under dagen. Detta dokumenteras i den enskildes 
genomförandeplan och följs upp regelbundet för att insatsens omfattning ska 
vara adekvat.  

Förvaltningen föreslår att den tillfälliga habiliteringsersättningen fördelas lika 
mellan brukarna oavsett vilken nivå på omfattning och ersättning brukaren har. 
Det innebär ett engångsbelopp motsvarande 9 000 kr per brukare.  

 

 
 

1-3 timmar 
 

3-4 timmar 4-8 timmar 

Dagersättning 
 

30 kr 40 kr 50 kr 

 

Habiliteringsersättning betalas idag ut som dagersättning i tre nivåer. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Perssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Det tillfälliga 
stimulansbidraget för habiliteringsersättning för 2018 fördelas lika mellan 
samtliga brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet under perioden 
januari – september 2018. 2) Ersättningen betalas ut som engångsbelopp om  
9 000 kr vid december månads utbetalning 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, AAJN, MAN, SAMA) 
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Dnr VON 121-2018, KS 59-2018 

§ 92 Remissyttrande avseende förslag till ny 
sektorsindelning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot utredningsförslaget 
till ny sektorsindelning, under förutsättning att vård- och 
omsorgsnämnden får de resurser som krävs för att verkställa det.  

2. Utfallet av ny sektorsindelning bör följas upp en gång i halvåret.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har haft i uppdrag att utreda en framtida delning av den 
nuvarande sektorn social omsorg enligt principen att en sektor ska betjäna en 
nämnd. Detta till skillnad från idag då social omsorg betjänar två nämnder. En 
mindre del av utredningen, som avser ledning och styrning av 
arbetsmarknadsfrågor, har genomförts av Public Partner.  

Det finns nu ett utredningsförslag till sektorsindelning. Kommunstyrelsens 
personalutskott har skickat förslaget på remiss till vård- och omsorgsnämnden 
och socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Remissyttrande, daterat 2018-10-17 
Utredningsdirektiv 
Utredningsuppdrag organisation sektorsindelning 
Utredning sektor social omsorg, inkl bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot 
utredningsförslaget till ny sektorsindelning, under förutsättning att vård- och 
omsorgsnämnden får de resurser som krävs för att verkställa det. 2) Utfallet av 
ny sektorsindelning bör följas upp en gång i halvåret.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAN, SAMA) 
Kommunstyrelsens personalutskott (inkl remissyttrande) 
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Dnr VON 125-2017 

§ 93 Sammanträdesdatum för vård- och 
omsorgsnämnden 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Nämnden sammanträder 2019 följande dagar (kl. 13.30): 23/1, 13/2, 
13/3, 17/4, 22/5, 12/6, 14/8, 11/9, 16/10, 20/11 och 11/12. 

2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om 
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2019. 
  
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.  
 
Nämnden föreslås under 2019 sammanträda på onsdagar. Mötet startar kl. 
13.30.  
 
Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
 
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1) Nämnden sammanträder 2019 följande dagar (kl. 13.30): 
23/1, 13/2, 13/3, 17/4, 22/5, 12/6, 14/8, 11/9, 16/10, 20/11 och 11/12.  
2) Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det 
föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Kommunförvaltningen (SAMA, MAMG, AAJN, SENN, CAKK, MAIS) 
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Dnr VON 125-2017 

§ 94 Sammanträdestider för rådet för 
funktionshindrade och pensionärer 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har tillsammans med rådets ordförande tagit fram datum 
för sammanträde i vilket hänsyn tagits till helgdagar samt planerade 
sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott 
m.m.  
 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder 2019 följande 
dagar (kl. 13.00): 7 februari, 23 maj och 7 november.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, MAMG)  
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
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Dnr - 

§ 95 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 10119-17  
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 70-2018 

§ 96 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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2018-10-18 

Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-09-07 – 2018-10-15 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


