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Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-14.50 

Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

s 
Insynsplatser 
 

Anna Berg von Linde (M) (distans) 
Marie Dahlström (KD) (distans) 
Annette Hallberg (S) (distans) 
 
 
Agneta Lenander (V) (distans) 
 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS (distans) 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg (distans) 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård (distans) 
Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (distans), 
§§ 111-117 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Aya Al-Karkhi, via nämndadministratör, §§ 118-119 
 
Karin Sjunnesson, personalombud 
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Utses att justera Stefan Persson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-12-16 kl. 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 111-119 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Stefan Persson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-16 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 112 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, och Lotta Treble-Read, MAS, 

informerar om: 

a) Lägesrapport Covid-19 

b) Tyst mätning basal hygien 

c) Påbörjad Lex Maria-anmälan 

d) Besvarad enkät från IVO 

e) Personalläge inför julledigheten 

f) Evondos 
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§ 113 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4912-20, meddelad 2020-11-27 

 

Protokoll för redovisning 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 227 – Justering av vissa avgifter 
till brukare i hemvården 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 146-2020 

§ 114 Tillämpningsanvisningar avgifter VoO samt LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Tillämpningsanvisningar avgifter inom VoO samt LSS antas och gäller 
från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa en rättssäker avgiftshandläggning utifrån de avgifter som 
fastställts av vård- och omsorgsnämnden antas tillämpningsanvisningar för 
hantering av avgifter inom vård och omsorg samt LSS. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07 
Tillämpningsanvisningar taxor och avgifter vård och omsorg samt LSS 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): 
1. Tillämpningsanvisningar avgifter inom VoO samt LSS antas och gäller från 
och med 2021-01-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNBN, MAEN) 
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Dnr VON 26-2020 

§ 115  Uppdrag, projekt hemleverans av livsmedelsvaror 
inom hemvården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Redovisningen noteras. 

2. Sektor vård och omsorg uppdras upphandla tjänst för leverans av 
livsmedel för att tillhandahålla insatsen inköp till hemvårdens brukare. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-03-25, § 25 följande beslut: 1. Sektor 
vård och omsorg uppdras genomföra ett pilotprojekt med direktupphandlad 
leverantör avseende hemleverans av livsmedel till utvalda brukare. 2. 
Utvärderingen av projektet ska resultera i en kravspecifikation som kan utgöra 
underlag för eventuell upphandling av tjänsten. 3. Redovisning till nämnden ska 
ske i december 2020. 4. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Angelie Fröjd 
bemyndigas att vid behov kunna teckna tillfälligt avtal för leverans av mat hem 
till brukare. 5. Projektet skall inledas med en dialog med verksamhetsutövare i 
kommunen. Resultatet av denna dialog skall delrapporternas på nästa 
sammanträde med vård- och omsorgsnämnden. 6. Ordförande bemyndigas 
fatta beslut om att fastställa pilotprojekt redan innan återapportering.  

Sektor vård och omsorg har i samverkan med utvecklingsenhetens näringslivs-
strateg haft dialog med kommunens lokala handlare för att undersöka om det 
finns intresse för att ingå i pilotprojektet ”Hemleverans av livsmedel till hem-
vårdens brukare”. Samtliga handlare i kommunen har tillfrågats men intresset 
för att tillhandahålla tjänsten är ringa. Leveranser av livsmedlen inom ramen för 
projektet har därför varit få till antalet och har utförts i samarbete med Ung 
Kraft. En kravspecifikation som tas fram utifrån utvärdering av projektet blir 
således missvisande, då volymer samt begränsningar i leveransförhållandena 
inte ger tillräckligt underlag. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Annelie Johnsson 
(C), Torbjörn Ekelund (L): 1. Redovisningen noteras. 2. Sektor vård och omsorg 
uppdras upphandla tjänst för leverans av livsmedel för att tillhandahålla 
insatsen inköp till hemvårdens brukare. 
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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 109-2020 

§ 116 Verkställt uppdrag om utökad lagerhållning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 177, om utökad lagerhållning av 
skyddsutrustning, i enlighet med Länsstyrelsens krav om utökning från tre (3) till 
sex (6) månader.  

Sektor Vård och omsorg samt LSS har utökad lagerhållning i enlighet med 
beslutet, undantaget ytdesinfektion och handdesinfektion som kräver 
brandskydd. Brandsäker lagerhållning undersöks för förvaring av lättantändliga 
vätskor. I enlighet med Länsstyrelsen beräkningsmodell innehåller Svalövs 
Kommuns 6- månaders baslager av skyddsutrustning:  

Munskydd IIR 19 000 st  
Visir 2 520 st  
Förkläde kort ärm plast 12 600 st  
Långärmade 6 300 st  
Handskar 37 800 st  
Handdesinfektion 630 liter  
Ytdesinfektion 394 liter  

Påfyllnadsbeställningar läggs vid ca 30% förbrukning i normalfallet, undantaget 
är beställning av munskydd IIR samt handskar som sker fortlöpande med 
stående beställning.  

En app för lagerhållning samt inventering har köpts in och används för att 
säkerställa rätt lagernivå. Bedömning av beställningsfrekvens görs utifrån 
rådande behov av skyddsutrustning och kan anpassas då behovet 
minskar/ökar. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 177 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA) 
Kommunfullmäktige 
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Dnr VON 44-2020 

§ 117 Kvartalsrapport, gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg kvartal 3 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2020, 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.  

Avbrott i verkställighet avseende korttidsbeslut samt dagverksamhet har 
rapporterats centralt till IVO och har sedan rapporterats in som individärenden 
under kvartal 3. Datum som rapporterats in till IVO som beslutsdatum är det 
datum som verkställigheten avbrutits.  

Vård och omsorg, 2020  

Sedan tidigare fanns 2 inrapporterade ej verkställda beslut om dagverksamhet. 
Dessa beslut har inte kunna verkställas på grund av platsbrist. Nämnden har 
därför fattat beslut om utökning av dagverksamheten under 2020.  

Tolv (12) avbrott i dagverksamhet har inrapporterats som ej verkställda med 
beslutsdag den 8/4. Detta innebär att totalt 14 gynnande ej verkställda beslut 
om dagverksamhet inrapporterats till IVO.  

Av dessa fjorton (14) inrapporterade ärenden har två (2) har avrapporterats då 
besluten avslutats. Ett beslut avslutades på individens egen begäran och ett 
beslut avslutades då individen beviljats särskilt boende.  

I dag är tolv (12) gynnande ej verkställda beslut som avser dagverksamhet 
aktuella hos IVO. Samtliga beslut kan verkställas när pandemiläget tillåter att 
dagverksamheten öppnas.  

Även två (2) beslut avseende växelvård har inrapporterats på grund av avbrott i 
verkställighet, dessa har sedermera avrapporterats hos IVO då beslutet 
verkställs igen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2020, 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 (MAMG, IANR) 
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Dnr VON 42-2020 

§ 118 Kvartalsrapport, boendestatistik vård och omsorg 
samt LSS, kvartal 3 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvartalsrapport 3 2020, boendestatistik Vård och omsorg samt LSS 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-10 
Kvartalsrapport 3 2020, boendestatistik Vård och omsorg samt LSS 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 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 SNBN) 
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Dnr VON 4-2020 

§ 119 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 avser myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2020-11-18 – 2020-12-09. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-11-18 – 2020-12-09. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


