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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-16.00 
Ajournering kl. 14.55-15.10 
 

Beslutande Agneta Lenander (V)  
Eva Olofsson (C)  
Stefan Pettersson (M)  
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg. ers. för 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)  
- (S)  
- (S)  
Pernilla Ekelund (L), §§ 109-110 

Övriga deltagare Monica Ingves, verksamhetschef LSS  
Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef  
Anna Johnsson, ekonom 
Ulrika Granér, demenssjuksköterska 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
Fredrik Jönsson, ordförande kommunstyrelsen, § 110 a) 
Stefan Larsson, kommunchef, § 110 a) 
Angelie Fröjd, vice ordf. kommunstyrelsen, §§ 109-110 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Anette Hallberg 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-12-17, kl. 13 

Justerade 
paragrafer §§ 109 - 117 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Anette Hallberg (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-13 

Anslaget under tiden 2018-12-17 – 2019-01-07 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  

 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(14) 
Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Beslutad ärendelista 

§ 110 Information ................................................................................................. 4 
§ 111 Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31 .................................................... 6 
§ 112 Initiativärende, korttidsboende ersätts från strategisk reserv ................... 7 
§ 113 Initiativärende, se över identifikationen av handlingar .............................. 8 
§ 114 Initiativärende, anhörigstöd LSS ............................................................... 9 
§ 115 Initiativärende, arbetstidsförkortning ....................................................... 11 
§ 116 Avvikelserapport vård och omsorg, november ....................................... 12 
§ 117 Meddelanden ........................................................................................... 13 
§ 118 Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 14 
 
§ 110 j) lades till på sammanträdet. 
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Dnr VON 99-2018 

§ 110 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta i 
Välfärdskonferensen den 8-9 februari 2019 i Lund. Vid förhinder har 
ordförande och vice ordförande rätt att lämna sin plats vidare till annan 
intresserad representant från nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 
- Organisationsförändringen, information från kommunchef och 
verksamhetschef.   

b) 2 Lex Maria anmälningar (2018_Vårdskador_54 och 
2018_Vårdskador_9) 

c) Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, Dnr VON 99-2018 
d) Miljöinspektionen, livsmedel och egenkontroll  
e) Incident i Teckomatorp 

 
f) Statistik per 2018-11-30: 

Lediga lägenheter särskilt boende: 0 

Lediga lägenheter särskilt boende demens: 0 

Kö till särskilt boende: 8 

Kö till särskilt boende demens: 7 

Kö totalt: 15. Av dessa 15 är det 2 som väntat mer än 3 månader. 
Den ena personen har väntat i 5 månader och 16 dagar på en 
demensplats, den andra har väntat 3 månader och 7 dagar på en 
demensplats. 

Utskrivna från sjukhus: 32 varav 3 har gått direkt till korttiden och 5 
gick till hemteamet. 

Antal som väntar på korttidsenheten: 15 personer, av dessa väntar 
7 på särskilt boende. 
 
Under november har 3 lägenheter blivit lediga, varav 1 
demensplats. 2 lägenheter har erbjudits och de erbjudna har tackat 
ja. 1 lägenhet är inte utrymd än och har inte erbjudits någon. 
 
Antal besök på dagverksamhet Lyckebo under november: 107 
besök fördelat på 11 gäster. Lyckebo har på prov två dagar i veckan 
utökat gästantalet till 6 istället för 5. 4 personer står i kö till 
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dagverksamhet och kan inte erbjudas plats p.g.a. att verksamheten 
är fullbelagd. 
 

g) Statistik från biståndshandläggarna:  
 
Biståndshandläggarna har under november haft 49 ansökningar, 3 
bifall särskilt boende, 31 bifall hemtjänst och 15 bifall korttiden (i 
siffrorna till bifall korttiden är 4 förlängning av tiden). 0 avslag 
särskilt boende samt 0 avslag hemtjänst. 

Verksamhetschef inom LSS Monica Ingves informerar om: 

h) Personalbemanning  
i) Habiliteringsersättning (VON 64-2018) 

Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om: 

j) Välfärdskonferens 2019 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 3-2018 

§ 111 Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31 

Vård- och omsorgsnämnden beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 31 oktober 2018. Avvikelsen till och med oktober är för Politisk 
organisation 41 tkr, Övergripande social omsorg 551 tkr, Vård och omsorg         
-1 544 tkr och LSS -4 184 tkr.  

Prognosen för helår 2018 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med -6 610 tkr, varav Övergripande social omsorg med 600 tkr, Vård och 
omsorg med -2 500 tkr och LSS med -4 710 tkr. Politisk organisation visar en 
prognos lika med budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2018-11-27 
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2018-10-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14 § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, AAJN, MAIS, IANR) 
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Dnr VON 110-2018 

§ 112 Initiativärende, korttidsboende ersätts från 
strategisk reserv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Initiativärendet anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har inkommit med ett initiativärende daterat 2018-09-03. 
Med anledning av överbeläggning på korttidsplatserna uppmanas förvaltningen 
att beräkna nyckeltal för korttidsplats och att ersättning görs från strategiska 
reserven.  

Förvaltningen kommer under 2019 göra en genomlysning av resursfördelningen 
inom vård och omsorg. Förvaltningen tar ärendet i beaktande i det kommande 
utvecklingsarbetet samt i anslutning till budgetarbetet inför 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-29 
Initiativärende, daterad 2018-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Initiativärendet anses besvarat. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
Agneta Lenander (V) 
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Dnr VON 136-2018 

§ 113 Initiativärende, se över identifikationen av 
handlingar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Initiativärendet anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Lenander (V) har inkommit med ett initiativärende daterat 2018-11-13. 
Frågeställningen som lyfts handlar om nämndadministrationen och nämndens 
hantering av sekretessbelagda handlingar. Handlingar rörande individärenden 
sänds idag till nämndens ledamöter med vanlig post. I initiativärendet 
efterfrågas avidentifiering av individärenden som sänds till nämndens ledamöter 
med post.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-20 
Initiativärende, daterad 2018-11-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Initiativärendet anses besvarat. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
Agneta Lenander (V) 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(14) 
Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 109-2018 

§ 114 Initiativärende, anhörigstöd LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Initiativärendet anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har inkommit med ett initiativärende daterat 2018-09-03. I 
ärendet uppmanas förvaltningen att se över behovet av anhörigstöd inom LSS.  

5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) hanterar personer som vårdar eller 
stödjer närstående och anger att ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”  

Lagrummet gäller socialtjänstens samtliga verksamheter. Svalövs Kommuns 
anhörigstöd är ett ansvarområde som omfattar Vård och omsorgsnämnden alla 
verksamheter, inkluderat LSS.  

Anhörigstödet för den som bor i Svalövs kommun och består av informerande 
och vägledande information för anhöriga. Riktlinje för förvaltningens 
anhörigstöd beslutades av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-15, § 25 
(Bilaga 1). 

Utöver förvaltningens anhörigstöd handläggs inom LSS insatser såsom 
avlösarservice, kortidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagarservice samt daglig 
verksamhet. Det primära syftet med insatser som avlösarservice, 
korttidsvistelse och korttidstillsyn är att minska anhörigas fysiska och psykiska 
belastning. Insatser som daglig verksamhet och ledsagarservice bidrar indirekt 
till avlastning för anhöriga/närstående. Genom stödet ska anhöriga få en 
förbättrad livssituation så att risken för ohälsa minskas. Anhörigas behov av 
stöd eller avlösning ska uppmärksammas på ett tidigt stadium i ärenden som 
rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Riktlinjer LSS 
beslutades av vård- och omsorgsnämnden 2018-01-18, § 4 (Bilaga 2). 

Den kommunala omsorgens stöd till anhöriga kompletteras härutöver av 
intresse- och patientorganisationer som kan tillhandahålla ett stöd, till exempel i 
fråga om en specifik diagnos, som den kommunala omsorgen inte har skäl för. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-11-20 
Initiativärende, daterad 2018-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Initiativärendet anses besvarat. 
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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 (MAMG, IANR) 
Agneta Lenander (V) 
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Dnr VON 138-2018 

§ 115 Initiativärende, arbetstidsförkortning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Initiativärendet bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har inkommit med ett initiativärende daterat 2018-11-20. 
Frågeställningen som lyfts handlar om personalförsörjningen inom vård och 
omsorg och svårigheterna att rekrytera personal. I initiativärendet ges förslag 
på att förvaltningen tillsammans med berörda fackliga organisationer och eller 
annan kompetens gör en utredning där man tittar på införandet av 
arbetstidsförkortning.   

Beslutsunderlag 

Initiativärende, daterad 2018-11-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Initiativärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
Agneta Lenander (V) 
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Dnr VON 127-2018 

§ 116 Avvikelserapport vård och omsorg, november 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelserapport för november månad.  

HSL: 95 (varav 49 fall, 1 övrigt och 45 läkemedelshantering).  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28 med 
bilaga 1, Avvikelserapport VoO, SoL och LSS, november. 

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 - 

§ 117 Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 172 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 174 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 70-2018 

§ 118 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, lista daterad 2018-12-13. 

Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-11-15 – 2018-12-12 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 


