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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)  
- (SD)  
- (S)  
- (S)  
Pernilla Ekelund (L), §§ 98-99 

Övriga deltagare Monica Ingves, verksamhetschef LSS  
Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg  
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg, §§ 98-99  
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Margareta Lindgren, personalföreträdare, §§ 98-104 
Anna Johnsson, ekonom, §§ 98-99 

 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(15) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Martin Rosdahl  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-11-20 , kl. 08.00  

Justerade 
paragrafer §§ 98 - 107 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Martin Rosdahl (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-15 

Anslaget under tiden 2018-11-21 – 2018-12-12 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr VON 124-2018 

§ 99 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 
b) Bemanningsprocesser 
c) Matdistribution 

 
d) Statistik per 2018-10-31: 

Lediga lägenheter särskilt boende: 2 

Lediga lägenheter särskilt demens: 0 

Kö till särskilt boende: 9 

Kö till särskilt boende demens: 5 

Kö totalt: 14. Av dessa 14 är det 1 som väntat 4 månader och 16 
dagar på en demensplats.  

Utskrivna från sjukhus: 30 varav 4 har gått direkt till korttiden och 8 
gick till hemteamet. 

Antal som väntar på korttidsenheten: 6 personer, av dessa väntar 2 
på demensplats. Ytterligare 2 personer som väntar på demensplats 
har växelvård och befinner sig på korttiden en vecka i månaden. 
 
Under oktober har 6 lägenheter blivit lediga, varav 1 demensplats. 4 
lägenheter har erbjudits och de erbjudna har tackat ja. 1 lägenhet 
behöver renoveras och har inte ännu erbjudits någon. 1 lägenhet är 
inte utrymd än och har inte erbjudits någon ännu. 
 

e) Statistik från biståndshandläggarna:  
 
Biståndshandläggarna har under oktober haft 62 ansökningar, 7 
bifall särskilt boende, 40 bifall hemtjänst och 12 bifall korttiden (i 
siffrorna till bifall korttiden är fler förlängning av tiden). 2 avslag 
särskilt boende samt 1 avslag hemtjänst. 
 

f) Uppföljning av avvikande händelser 2018-10-01 – 2018-010-30 
rapporteras under ärende § 102. 
 

Ekonom,  Anna Johnson informerar om;  
g) Ekonomisk uppföljning, per den 31 oktober 2018 
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Verksamhetschef inom LSS Monica Ingves informerar om: 

h) Antal beslut, korttid LSS, totalt 27 beslut 
i) Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion, den 25 oktober 2018 

(VON 126-2018) 
j) Inslag på SVT om besökshundar 

Enhetschef/utvecklingsstrateg Camilla Knobblock informerar om: 

k) Redovisning av behov av boendeplatser för äldre i framtiden (VON 
124-2018) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
Ajournering 15.25-15.35 
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Dnr VON 1-2018 

§ 100 Uppföljning intern kontrollplan 2018 för vård- och 
omsorgsnämnden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att god intern kontroll har 
uppnåtts under 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142 en policy för intern kontroll. 
I denna tydliggörs ansvarsfördelning och krav ställs på tydlig och transparant 
riskanalys som ska ligga till grund för en bruttorisklista. Bruttorisklistan utgör 
sedan underlag för beslut om vilka internkontrollmoment som ska genomföras 
under det kommande året. De internkontrollmoment, som väljs är de som 
uppnår en bestämd risknivå.  
 
Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen får information om vilka beslut som de olika nämnderna tagit. 
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade internkontrollarbetet i 
kommunen och kommer även att få ta del av denna uppföljning. 
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-01-18, § 3, att avsluta 
kontrollmomentet uppföljning av avvikande händelser då uppföljningen sköts 
löpande av förvaltningen i enlighet med gällande rutin, dock kvarstår Lex Maria 
och Lex Sarah som kontrollmoment. Likaså beslutades att kontrollmomentet 
Avgiftsdebitering och kravhantering specificeras till att endast omfatta 
Avgiftsdebitering framledes.  

De internkontrollmoment som specifikt genomförs inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter är Lex Maria, Lex Sarah, Kontroll av obehörig 
läsning av journal, Hantering av brukares privata medel och Avgiftsdebitering.  

Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, 
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter där vi arbetar strukturerat utifrån beslutad 
modell.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-25, inkl. bilagor 
- Lex Maria 
- Lex Sarah 
- Kontroll av obehörig läsning av journal 
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- Hantering av brukares privata medel 
- Avgiftsdebitering  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S), Agneta Lenander (V), Stefan Pettersson (M), Anette 
Hallberg (S), Eva Olofsson (C), Ingrid Ekström (SD) och Martin Rosdahl (C): 1. 
Informationen noteras. 2. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att god intern 
kontroll har uppnåtts under 2018. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MEMG, SUN, MAIS, IANR, SAMA, MAN, JNBN) 
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Dnr VON 143-2017, KS 6-2018 

§ 101 Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från somatiska och psykiatrisk sluten 
hälso- och sjukvård 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om 
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen antog i juni 2017 lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning inom 
sluten hälso- och sjukvård. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen 
ersatte den tidigare lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för 
viss hälso- och sjukvård, den så kallade betalningsansvarslagen. I den nya 
lagen tydliggörs ansvaret att kommunerna och den öppna hälso- och 
sjukvården tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från 
slutenvården. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vad som ska 
gälla för kommunernas betalningsansvar och belopp om vi inte är överens, där 
bestämmelserna är 3 dagar efter utskrivningsklar. I Skåne län slöts ett särskilt 
avtal under 2017 mellan parterna Region Skåne och kommunerna i Skåne län. 
Lagen omfattar även en övergångsbestämmelse som innefattar patienter i 
sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård som träder i kraft från och med den 1 
januari 2019. 

Kommunförbundet Skåne har under 2018 i samverkan med Region Skåne tagit 
fram ett förslag till särskild överenskommelse som omfattar både den slutna 
hälso- och sjukvården inom somatik och psykiatri. Överenskommelsen innebär 
att samma beräkningsmodell ska tillämpas som använts för den somatiska 
hälso-sjukvården under 2018. Denna beräkningsmodell för kommunalt 
betalningsansvar baseras på en genomsnittlig beräkning, där 
betalningsansvaret inträder när en utskrivningsklar överträder 2,8 kalender-
dagar per kommun under en kalendermånad.  

Överenskommelsen kommer att följas och utvärderas. 

Ovan beskrivna överenskommelse kommer att gälla tillsvidare från och med 
den 1 januari 2018 under förutsättning att samtliga kommuner skriver under 
avtalet eller på annat sätt ingått överenskommelsen senast den 21 december 
2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-07 
Överenskommelse 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S), Agneta Lenander (V), Ingrid Ekström (SD), Martin Rosdahl 
(C), Eva Olofsson (C), Stefan Pettersson (M) och Anette Hallberg (S): 1. 
Svalövs kommun föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om 
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, SAMA, MAN, MAMG, SUN) 
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Dnr VON 127-2018 

§ 102 Avvikelserapport vård och omsorg, augusti-
oktober 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelserapport för perioden augusti-oktober 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-01 med bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, UAGR) 
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Dnr VON 2-2018 

§ 103 Synpunkten återrapportering, kvartal 3 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.  
 
Under kvartal 3 2018 inkom 7 synpunkter för vård- och omsorgsnämnden via 
Synpunktshanteraren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(15) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 76-2018, KS 220-2018 

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och Omsorgsnämnden har rapporteringsskyldighet att för varje kvartal 
redovisa ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även rapporteras till 
revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.  
 
För kvartal 3, 2018 finns 6 beslut att rapportera, 2 beslut inom LSS och 4 beslut 
inom vård och omsorg. Av dessa är det 3 beslut som inte har verkställts vid 
tidpunkten för inrapportering till IVO. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, IANR) 
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Dnr VON 128-2018 

§ 105 Utvärdering av sommarens värmebölja 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Sommarens värmebölja medförde en ansträngd arbetssituation i kommunens 
verksamheter, särskilt inom vård och omsorg.  

Förvaltningens utvärdering belyser händelseförloppet sett utifrån den fysiska 
arbetsmiljön samt personaltillgången och visar att avsaknad av chefer har lett 
till haltande semesterplanering och försenade åtgärder, men att de åtgärder 
som vidtagits har gjorts vid rätt tidpunkt och fått avsedd effekt. Sammantaget 
rapporterar kommunens boenden att brukarna har haft det bra och fått den 
hjälp kommunen, enligt beslut, ska verkställa.  

Verksamheterna har vidare ombetts lämna åtgärdsförslag vilka framgår av 
tjänsteskrivelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-31 med bilaga 1, Uppföljning och utvärdering 
sommaren 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SNLN) 
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Dnr - 

§ 106 Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, Mål nr 27-18  
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 70-2018 

§ 107 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 2018-11-15 

Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-10-16 – 2018-11-14 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 

 

 


