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Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-15.45 
Mötet ajournerades 14.17-14.21 samt 15.07-15.20 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C) (distans) 
Stefan Persson (SD) (distans) 
Anneli Persson (S), tjg ordf. 
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Angelie Fröjd (M) 
(distans) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) (distans) 
Torbjörn Ekelund (L) (distans) 
Krister Olsson (S) (distans) 

Ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Marie Dahlström (KD) (distans) 
 

Övriga 
deltagare 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS 
(distans) 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Stefan Larsson, kommunchef, § 17 
Camilla Kindahl, ny medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), §§ 17-23 (distans) 
Lotta Treble-Read, avgående MAS 
Marlene Andersson, enhetschef hemvården 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvården 
Dragana Zaloznik, ekonom, §§ 17-24 (distans) 
Sara Rävås, nämndsekreterare 

Ingrid Ekström, kommunfullmäktiges ordförande (distans) 
Deltagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2018-11-26, § 183 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-03-29, kl. 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 17-29 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 18 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS, informerar om: 

a) Presentation av Camilla Kindahl, ny medicinskt ansvarig sjuksköterska  

b) Lägesrapport Covid-19 och vaccinering 

c) Projekt hälsosamtal 

d) Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), inspektion 

 

Dragana Zaloznik, ekonom, informerar om: 

e) Ekonomisk prognos för vård- och omsorgsnämnden, februari 

 

 

Ordförande, sektorchef vård och omsorg samt LSS och kommunchef tackar å 

nämndens och kommunens vägnar av Lotta Treble-Read som lämnar sin roll 

som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att gå i pension.  
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§ 19 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.4.2-

04735/2021-3 (VON 20-2021) 

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.4.1-

07593/2021-4 (VON 33-2021) 

 

Protokoll för redovisning 

KS 210208, § 20 – Mål och budget 2022, plan 2023-2024 - tidplan 

KF 210222, § 15 – Sponsringspolicy-Uppdrag 

KS 210308 § 45 – Aktivitetshus i Svalövs kommun 
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Dnr VON 28-2021 

§ 20 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Patientsäkerhetsberättelse för 2020, daterad 2020-03-05, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska arbetet med patientsäkerhet 
varje år sammanställas i en patientsäkerhetsberättelse.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en 
patientsäkerhetsberättelse för 2020. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
Patientsäkerhetsberättelse för 2020, daterad 2020-03-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Patientsäkerhetsberättelse för 2020, daterad 2020-03-
05, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, CAKL) 
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Dnr VON 26-2021 

§ 21 Plan för uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Då privata utförare inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 
inte används i dagsläget, görs bedömningen att det inte föreligger 
behov av en plan för uppföljning.  

2. I det fall förhållandena förändras på ett sådant sätt att bedömningen 
föranleder en annan slutsats, tas ärendet upp för nytt beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) (KL) har kommuner möjlighet att 
lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare 
(3 kap. 12 § KL). Om kommunen väljer att göra så och genom avtal lämnar över 
en kommunal angelägenhet till en privat utförare är det fortfarande kommunen 
som har det yttersta ansvaret. Kommunen ska se till att möjlighet finns, samt 
vidta åtgärder, för att kontrollera och följa upp verksamheten. Genom avtalet 
ska kommunen även tillförsäkra sig information vilken möjliggör att allmänheten 
ges insyn i den överlämnade verksamheten (10 kap. 9 § KL). 

Kommunfullmäktige antog 2020-11-30, § 231, ett kommunövergripande 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
(KS 355-2019). I programmet åläggs varje nämnd att ta fram en plan för när 
och på vilket sätt avtal och verksamhet med privata utförare ska följas upp. 
Planen ska antas i samband med den interna kontrollplanen och revideras vid 
behov. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen för att sedan anmälas till 
kommunfullmäktige.  

Enligt programmet ska nämnderna inom sitt ansvarsområde identifiera vilka 
privata utförare som omfattas av programmet. Med utgångspunkt i programmet 
ska sedan varje nämnd ta fram en plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet med privata utförare ska följas upp. Planen anpassas efter 
nämndens specifika verksamhet och förhållanden och omfattningen på 
kontrollen och uppföljningen kan se olika ut beroende på hur angelägen 
verksamheten är ur ett allmänintresse. I de fall nämnden inte har verksamhet 
som lämnats över till privata utförare behöver en plan inte tas fram.  

Inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde används i dagsläget inte 
privata utförare då underlaget för privata utförare enligt LOV revideras.  

Det föreligger således inte något behov för vård och omsorgsnämnden att ta 
fram en plan för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare för 
2021. 
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 231  
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
antaget 2020-11-30  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Då privata utförare inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde inte används i dagsläget, görs bedömningen att det inte 
föreligger behov av en plan för uppföljning. 2. I det fall förhållandena förändras 
på ett sådant sätt att bedömningen föranleder en annan slutsats, tas ärendet 
upp för nytt beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr VON 29-2021 

§ 22 Revidering av delegationsordning, anmälan av 
personuppgiftsincident 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning revideras enligt 
följande: tillägg under avsnitt 3. Administrativa ärenden: ”Beslut att 
anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten för nämndens 
räkning”, delegat: sektorschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2020-12-07, § 322, riktlinjer för anmälan av 
personuppgiftsincidenter enligt dataskyddsförordningen. Vård- och omsorgs-
nämnden noterade 2021-02-18, § 12, en rutin för hantering av personuppgifts-
incidenter för vård- och omsorgsnämnden. 

När en personuppgiftsincident efter bedömning ska anmälas till 
tillsynsmyndighet är det nämnden som ansvarar för att anmälan görs. Det är 
praktiskt svårt att sammankalla nämnden för att göra en anmälan med 
bakgrund av att det är en väldigt snäv tidsram för när en anmälan ska göras. 
Därför föreslås att detta delegeras till sektorschef. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
revideras enligt följande: tillägg under avsnitt 3. Administrativa ärenden: ”Beslut 
att anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten för nämndens 
räkning”, delegat: sektorschef. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr VON 27-2021 

§ 23 Verksamhetsplan vård och omsorg samt LSS 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan för 2021. 
Syftet är att presentera verksamheten i ljus av omvärldsbevakning och 
framtidsutsikter, med en vägledande effektiv målstyrning.  

I verksamhetsplanen identifieras strategiska utvecklingsområden samt 
prioriterade utvecklingsområden för 2021. Verksamhetens målstyrning 
presenteras utifrån de mål och uppdrag som angivits av kommunfullmäktige 
2020-11-30, § 229 med specificerade aktiviteter per uppdrag. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17 
Verksamhetsplan vård och omsorg samt LSS 2021 

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) 
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Dnr VON 30-2021 

§ 24 Statsbidrag 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Statsbidrag annonseras och rekvireras via socialstyrelsen medan andra 
stimulansmedel utbetalas via de regionala stödstrukturerna RSS som 
Kommunförbundet Skåne och ytterligare andra utbetalas genom rekvisition hos 
kammarkollegiet.  

Stimulansmedlen är vanligtvis riktade mot ett specifikt utvecklingsområde och 
ska återredovisas till utbetalande part.  

För inköp av varor och tjänster som överstiger tröskelvärdet gäller Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Tröskelvärdet eller direktupphandlingsgränsen för 
varor och tjänster 2021 ligger på 615 312 kr. 

Hittills i år, 2021, har följande stimulansmedel annonserats: 

 Säkerställa en god vård och omsorg för äldre 

 Habiliteringsersättningen 

 Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom 

 Satsningen Äldreomsorgslyftet 

 Regionala stödstrukturer Kommunförbundet Skåne 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-11 
Rekvisition God vård och omsorg av äldre 
Rekvisition Äldreomsorgslyftet 
Rekvisition Motverka ensamhet bland äldre 
Rekvisition Habiliteringsersättningen 

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) 
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Dnr VON 32-2021 

§ 25 Återrapportering statsbidrag 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Habiliteringsersättning 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela stimulansmedel till 
kommunerna för habiliteringsersättning. Syftet med statsbidraget är att införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS (habiliteringsersättning). Medlen är avsedda för habiliterings-
ersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig 
verksamhet enligt LSS. Bidragsmottagare ska senast den 5 mars 2021 
återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget använts. Bidragsmottagare kan 
bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts enligt villkoren för 
statsbidraget.  

Erhållet statsbidrag 2020: 499 828 tkr 

Kvarstående (återbetalas till Socialstyrelsen): 44 284 tkr 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat bidrag till kommuner för 
aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet 
i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Syftet är att 
säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för 
att motverka ensamhet bland äldre. Medel kan användas för personal-
kostnader, investeringar, utbildningskostnader och olika aktiviteter som är 
kopplade till att uppfylla syftet med bidraget. Bidragsmottagare ska senast den 
28 februari 2021 återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget har använts. 
Bidragsmottagare kan bli återbetalningsskyldiga om medlen inte har använts 
enligt villkoren för statsbidraget.  

Erhållet statsbidrag 2020: 760 203 tkr 

Kvarstående (återbetalas till Socialstyrelsen): 599 442 tkr 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17 
Återrapportering – Habiliteringsersättning 
Återrapportering – Ensamhet och demens 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 
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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) 
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Dnr VON 14-2021 

§ 26 Initiativärende angående Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Initiativärendet angående Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
anses med tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17, besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

Annelie Johnsson (C) inkommer med ett initiativärende gällande rådet för 
funktionshindrade och pensionärer.  

Annelie Johnsson (C) yrkar på att mötena omgående återupptas i digital form 
då C är angelägna om att alla invånare i Svalövs kommun får göra sin röst hörd 
och komma till tals i för dem viktiga frågor. 

Annelie Johnsson (C) anför vidare att rådet tidigare har fungerat väl och varit 
uppskattat av parterna, samt att: ”Sedan ett och ett halvt år tillbaka har inga 
möten hållits och just i pandemitider ser vi att behovet om möjligt är extra stort 
för dessa för att både skapa delaktighet och informationskanaler.” 

Sektor Vård och Omsorg kan konstatera att det vid tidpunkten för inkommet 
initiativärende redan fanns en inbjudan till Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer. Ett digitalt möte med Rådet hölls av Ordförande Ingrid Ekström 
(SD) datum 2021-02-26. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-02-18, § 16 
Initiativärende angående rådet för funktionshindrade och pensionärer 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Initiativärendet angående Rådet för funktionshindrade 
och pensionärer anses med tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17, besvarat. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr VON 42-2020 

§ 27 Kvartalsrapport, boendestatistik Vård och omsorg 
samt LSS, kvartal 4 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvartalsrapporten innehåller statistik avseende särskilt boende beslut samt 
tillgängliga lägenheter. Antalet korttidsplaceringar har följts löpande under de 
senaste två (2) åren men med anledning av restriktioner i samband med Covid-
19 har antalet korttidsbeslut minskat drastiskt. I denna kvartalsrapport redovisas 
därför volymförändringar och faktiska volymtal som pågående beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17 
Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 4, 2020 

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) 
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Dnr VON 44-2020 

§ 28 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 under kvartal 4 2020 och fram 
till den 16/3 2021, 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. 

Samtliga ärenden avseende växelvård (2) samt dagverksamhet (12) där avbrott 
i verkställighet rapporterats till IVO, har fått datum för återaktualisering och 
rapporteras löpande till IVO från och med den 2021-03-15.  

Vård och omsorg, 2020 
Typ av bistånd M/K Datum för 

beslut 
Datum då 
beslutet har 
verkställts 

Information 

-- -- -- -- -- 

 

LSS, kvartal 4 2020 
Typ av bistånd M/K Datum för 

beslut 
Datum då 
beslutet har 
verkställts 

Information 

Kontaktperson M 2020-07-08  Ärendet är uppföljt, läget är 
oförändrat 

BmsS 9:9 LSS M 2020-08-27  Väntar på inflyttningsdatum. 
Extern placering  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut under kvartal 4 2020 och 
fram till den 16/3 2021, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
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Dnr VON 3-2021 

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Redovisningen inkluderar myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-10 – 2021-03-23 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


