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Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.50-16.57 
Mötet ajournerades 15.24-15.32 samt 16.27-16.30 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C)  
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Marie Dahlström (KD), tjg ers för Torbjörn Ekelund (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS 
Maria Eriksson, utvecklingsstrateg, §§ 99-100 
Jaspar Kangkeh, ekonom, §§ 99-101 (distans) 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård (distans) 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS, §§ 102 a)-c) 
Malin Tuwezén, leg. Fysioterapeut LSS, § 102 a) 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-11-25 kl. 17.00 

Justerade 
paragrafer §§ 99-108 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-25 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr VON 136-2020 

§ 100 Kvalitetsundersökning särskilt boende Solgården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Då flera anonyma synpunkter inkom till sektor Vård och omsorg under en kort 
period sommaren 2020, beslutade sektorchef att en kvalitetsundersökning 
skulle genomföras på Solgården.  

Drygt 60 intervjuer med medarbetare, vikarier, närstående och brukare har 
genomförts. Ett flertal av de förbättringsåtgärder som framkommit i 
undersökning kommer implementeras i hela Sektor Vård och omsorg samt LSS. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03 
Kvalitetsundersökning Solgården  

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, SARA, MAEN) 
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Dnr VON 53-2020 

§ 101 Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2020 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognos för Vård och omsorgsnämnden totalt visar en avvikelse om - 
2800 tkr. Av totalen avser – 1350 tkr vård och omsorg samt -1450 tkr LSS. Den 
politiska organisationen visar en ekonomi i balans. Avvikelsen i 
helårsprognosen med -2800 tkr innebär en förbättring om 1332 tkr jämfört med 
helårsprognos i augusti. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 
Uppföljning/Prognos okt 2020 Vård- och omsorgsnämnden, daterad 2020-10-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2020 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, MAIS, AEWD, JAOG, IANR, JRKH) 
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Dnr - 

§ 102 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Malin Tuwezén, leg. Fysioterapeut, informerar om: 

a) Hälsoprojekt LSS 

 

Monica Ingves, verksamhetschef LSS, informerar om: 

b) Uppdatering barnboende 

c) Informationsbrev om rekommendationer i pandemin 

 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

d) Lägesrapport Covid-19 

i. Hemvården Åsen 

ii. Riskanalys gravida 

e) Tunnstall (driftstörning i trygghetslarmen) 

f) Återrapportering, särskilt boende på Lantlyckan 

g) Boendekö 

h) Psykosocial enkät, personal hemvård och LSS 

i) SAM-enkät 

j) Rekrytering ny MAS 

k) Revisionens granskning: arkivhantering 

 

Angelie Fröjd, ordförande, informerar om: 

l) Kommunalförbundet medelpunkten 
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§ 103 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Protokoll för redovisning 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-10-26, § 211 - Motion, 
äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun 
 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 1-2021 

§ 104 Intern kontrollplan 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Föreslagen intern kontrollplan för Vård och omsorg 2021 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till 2021 års kontrollmoment: Loggkontroll journal/ärende, hantering av 
brukarens privata medel samt genomförandeplaner kvarstår som 
kontrollmoment. Kontrollmomentet granskning av HSL-journal läggs till för att 
säkra kvaliteten i HSL-dokumentationen.  

1) Kontrollmomentet loggkontroll journal/ärende kvarstår som tidigare år. 
Kontrollfrekvens: En gång per år.  

2) Kontrollmoment för brukarens privata medel kvarstår som tidigare år.  

3) Kontrollmoment för genomförandeplaner kvarstår. Kontrollfrekvens: En 
gång per år.  

4) Kontrollmomentet granskning av HSL-journal läggs till för att säkra 
kvaliteten i HSL-dokumentationen. Kontrollfrekvens: En gång per år.  

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.  

2020 års kontrollmoment var: Loggkontroll journal/ärende, hantering av 
brukarens privata medel samt genomförandeplaner. Genomförda 
internkontroller har visat på ett fortsatt utvecklingsbehov och kvarstår som 
kontrollmoment för 2021.  

Kontrollmomentet loggkontroll journal/ärende kvarstår som tidigare år. 
Kontrollfrekvens, en gång per år.  

Kontrollmoment för brukarens privata medel kvarstår som tidigare år.  

Kontrollmoment för genomförandeplaner kvarstår. Kontrollfrekvens, en gång 
per år.  

Kontrollmomentet granskning av HSL-journal läggs till för att säkra kvaliteten i 
HSL-dokumentationen. Granskningen ska vara kvalitativ i enlighet med 
gällande lagstiftning och utförs en gång per år av MAS. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16, inkl. 
Bilaga 1, Internkontrollplan Vård och omsorg samt LSS 2021 
Bilaga 2, Blankett Internkontroll Brukarens privata medel VoO 2021 
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Bilaga 3, Blankett Internkontroll Genomförandeplan VoO 2021 
Bilaga 4, Blankett Internkontroll Obehörig läsning av journal VoO 2021 
Bilaga 5, Blankett Internkontroll Granskning av HSL-journal VoO 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Anna Berg von Linde (M) och Annelie 
Johnsson (C): 1. Föreslagen intern kontrollplan för Vård och omsorg 2021 
antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr VON 45-2020 

§ 105 Avvikelserapport HSL och SoL, Vård och omsorg 
samt LSS, kvartal 3 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelserapport för kvartal 3, 2020.  

Under Q3 2020 rapporterades totalt 190 SoL-avvikelser i kommunens 
verksamheter inom vård och omsorg samt LSS. 122 HSL-avvikelser har 
registrerats i perioden. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-17 
Avvikelserapport HSL och SoL, kvartal 3 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG IANR LOTD) 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(13) 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 14-2020 

§ 106 Kvartalsrapport, återrapportering Synpunkten, 
kvartal 3 2020 

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.  

De inkomna synpunkterna under kvartal 3 redovisas vid vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde 2020-11-25. 

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, SARA) 
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Dnr VON 137-2020 

§ 107 Yttrande över remiss, folkhälsoarbetet i Svalövs 
kommun – förändring av reglementen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget om 
reglementeförändring avseende folkhälsoarbetet i Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för Svalövs kommuns folkhälsorbete ligger i nuläget på vård- och 
omsorgsnämnden och föreslås flyttas över till kommunstyrelsen. Detta 
föranleder en förändring av respektive reglemente.  

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 293, följande beslut:  

1. Följande förslag till reglementesförändringar avseende Svalövs kommuns 
folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:  

Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att följande 
text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”  

Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt: 
”Folkhälsofrågor”.  

Förändringarna träder i kraft 2021-01-012.  

2. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27.  

Sektor vård och omsorg samt LSS ställer sig positiv till förslaget om att flytta 
över ansvar för folkhälsofrågor till Kommunstyrelsen samt de förändringar av 
reglementet som följer av detta. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 293 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Anna Berg von Linde 
(M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marie Dahlström (KD) och Annelie 
Johnsson (C): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget om 
reglementeförändring avseende folkhälsoarbetet i Svalövs kommun. 

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 4-2020 

§ 108 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 2020-10-14 – 2020-11-17. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-14 – 2020-11-17. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


