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Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-10-21 kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 87-98 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Torbjörn Ekelund (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 88 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Boendekö 

b) Återrapportering från tjänstemannastyrgruppen för särskilt boende på 
Lantlyckan 

c) Sommaren, inklusive sommartillägget 

d) Rapporterad avvikelse (lex Maria) 

e) Redovisning av brukarenkät 

f) Covid-19 
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§ 89 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Dom, mål nr 8641-20 - 8645-20, meddelad 2020-09-16 (VON 36-2020) 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.2-35365/2020-4 

(VON 107-2020) 

 

Protokoll för redovisning 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 177 
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Dnr VON 127-2020 

§ 90 Justering av vissa avgifter till brukare i 
hemvården 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Avgift till brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd tid 
enligt schablon 3 min per tillsyntillfälle.  

2. Avgift för ledsagar- och avlösarservice upp till 12 timmar per månad tas 
bort.  

Sammanfattning av ärendet 

Digital tillsyn i hemtjänsten  

Digital tillsyn har testats i ett pilotprojekt under 2020 med goda resultat. 
Verksamheten avser, i linje med nämndens uppdrag Öka brukarens 
självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet i vardagen med hjälp av 
välfärdsteknik, inkorporera den digitala tillsynen i det befintliga utbudet av 
hjälpinsatser inom hemvården. Insatsen kommer i första hand erbjudas de 
brukare som har tillsyn utan andra insatser.  

Insatsen tillsyn (fysisk) beräknas idag enligt schablontid 15 min, och ingår i 
maxtaxa.  

Förslag om avgift för brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd 
tid enligt schablon 3 min per tillsynstillfälle. Avgiften ingår i maxtaxan.  

Avgiftsfri avlösning i hemmet 12 tim/månad  

Ledsagar- och avlösarservice är den del av den preventiva ansatsen i 
anhörigstödet och bedöms vara en förebyggande insats i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL).  

Bistånd i form av ledsagar- och avlösarservice 4 kap. 1 § SoL, beviljas på 
delegation av handläggare i upp till 12 timmar i månaden. Beslut över 12 
timmar i månaden fattas på delegation av enhetschef. Avgiften till brukaren är 
idag 100 kr per timme.  

Administrationen av avgifter har automatiserats i och med implementering av ny 
modul för avgiftshantering i verksamhetssystemet, dock hanteras avgift för 
ledsagar- och avlösarservice manuellt. För att understryka vikten av nämndens 
förebyggande hälsoarbete föreslås avgiften för ledsagar- och avlösarservice tas 
bort för insatsen upp till 12 timmar per månad. För beslut över 12 timmar per 
månad beräknas resterande timmar enligt den reguljära hemvårdstaxan. 

Beslutsunderlag  

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

Angelie Fröjd (M): 1. Avgift till brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar 
faktiskt utförd tid enligt schablon 3 min per tillsyntillfälle. 2. Avgift för ledsagar- 
och avlösarservice upp till 12 timmar per månad tas bort. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (SARA, IANR, MEMG) 
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Dnr VON 5-2016 

§ 91 Hävning av beslut om vision för vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25, § 60, om vision för vård och 
omsorg upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2016-04-25, § 60, följande beslut: 1. Följande vision 
för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och omsorg som stödjer dig att 
leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar. 2. Då 
beslut om ”Vision Svalöv 2035” fattas, skall vård- och omsorgsnämnden överse, 
och vid behov justera, sin vision, så att den ryms inom den då beslutade 
visionen för hela Svalövs kommun; ”Vision Svalöv 2035”.  

Eftersom kommunfullmäktige 2019-12-16, § 227, antog Vision Svalövs kommun 
2040 ska vård- och omsorgsnämnden se över sin vision.  

Sektor vård och omsorg förordar att häva beslutet om en särskild vision för 
vård- och omsorgsnämnden, då Socialstyrelsens värdegrund är vägledande för 
allt arbete inom socialtjänsten och Vision Svalöv 2040 är vägvisande i sektorns 
arbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 227 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25, § 60, om vision 
för vård och omsorg upphävs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SARA, MEMG, IANR) 
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Dnr VON 1-2020 

§ 92 Uppföljning intern kontrollplan 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

2. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att godkänt resultat uppnåtts i de 
delar som redovisats. 

3. Återkoppling av resultat för kontrollmomentet brukarens privata medel 
sker vid bokslutsredovisning. 

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 VON 2019-12-11, § 127, om intern 
kontrollplan för 2020, innehållande tre kontrollmoment:  

 Kontrollmomentet brukarens privata medel. Rutinen uppdaterades 
2019-01-01.  

 Kontrollmomentet genomförandeplaner infördes i internkontrollen 2019 
och utförs genom stickprovskontroll.  

 Kontrollmomentet loggkontroll journal/ärende, där metoden för 
granskning specificerades för att tillmötesgå kraven som ställs på ett 
slumpmässigt urval.  

Förvaltningen har följt upp den interna kontrollplanen och de kontrollmoment 
som fastlagts inför 2020 bedöms vara välgrundade. Den samlade bedömningen 
är att resultatet från internkontrollerna är godkänt i de delar som redovisats. 
Återkoppling av resultat för kontrollmomentet brukarens privata medel sker vid 
bokslutsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-08, inkl. 
Bilaga 1b - Internkontrollplan VoO - VON 2020 
Bilaga 2a - Blankett Internkontroll Brukarens privata medel VoO 2020 LSS 
Bilaga 2b - Blankett Internkontroll Brukarens privata medel VoO 2020 SÄBO 
Bilaga 3 - Blankett Internkontroll Genomförandeplan VoO 2020 
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Bilaga 4 - Blankett Internkontroll Obehörig läsning av journal VoO 2020 
Bilaga 5 - Sammanställning genomförandeplaner mars 2020 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-12-11, § 127 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 2. Vård- och omsorgsnämnden 
bedömer att godkänt resultat uppnåtts i de delar som redovisats. 3. 
Återkoppling av resultat för kontrollmomentet brukarens privata medel sker vid 
bokslutsredovisning. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LOTD, AEWD, JAOG, MAIS) 
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Dnr VON 121-2020 

§ 93 Remissvar, program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ”Program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare”.  

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 3 § framgår följande: ”Fullmäktige 
ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska 
det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses.”  

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 12 följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast juni månad 2020.  

Med bakgrund av den ökade arbetsbelastningen med anledning av Covid-19 
justerades tidsplanen och Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 127, 
följande beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12, 
uppdras förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut senast i september månad 2020.  

Vidare fattade kommunstyrelsen 2020-08-17, § 201 följande beslut: 1) Med 
ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 127, bemyndigas 
arbetsutskottet remittera förslag till program till berörda nämnder, för beredning 
i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige i november 2020.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-01 att 1) Förslag till 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
daterat 2020-08-26, remitteras till vård-och omsorgsnämnden, socialnämnden, 
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 2) Nämndernas remissvar 
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 27 oktober för att 
behandlas vid dess sammanträde den 3 november.  

Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att yttra sig och förvaltningen 
föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom utarbetat förslag till 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-01, § 51 
Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare, daterat 2020-08-26 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ”Program 
för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare”. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunförvaltningen (SARA, MEMG, IANR) 
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Dnr VON 120-2020 

§ 94 Remissvar, Sponsringspolicy 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom utarbetat förslag till 
sponsringspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har framkommit ett behov av att ta fram ett förslag till policy som nämnder 
kan använda som stöd vid framtida sponsringsavtal. Arbetsutskottet uppdrog 
2020-02-25 förvaltningen att ta fram förslag till sponsringspolicy.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-09-29, § 64, följande beslut: 1. 
Förslaget till sponsringspolicy remitteras till Bildningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden för yttrande. Yttrandena ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-06. 

Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att yttra sig och förvaltningen 
föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom utarbetat förslag till 
sponsringspolicy. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12  
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 64 
Förslag till Sponsringspolicy, daterad 2020-09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom utarbetat 
förslag till sponsringspolicy. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SARA, MEMG, IANR) 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(18) 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 128-2020 

§ 95 Remissvar, Aktivitetshus i Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag för 
aktivitetshus i Svalövs kommun, i de delar nämndens verksamheter 
uttryckligen berörs. 

Deltar ej 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I Svalövs kommun saknas sedan många år en mötesplats för unga i 
kommunens regi. Däremot startades 2017 Familjecentralen, ett initiativ för 
främjande och förebyggande hälsa riktat till en yngre målgrupp. 
Familjecentralen har varit en mycket lyckad satsning och genom en utredning 
av ett aktivitetshus i Svalövs kommun skapas förutsättningar för att ytterligare 
bygga upp kommunens skyddsnät och bredda dialogen med medborgarna. 
Detta är ytterst en folkhälsofråga men handlar också om kommunens 
attraktivitet som boendekommun. I linje med Svalövs kommuns nyligen antagna 
vision 2040 skulle ett aktivitetshus främja mötesplatser och aktiviteter som 
knyter samman människor i olika åldrar.  

Kommunstyrelsen gav 2020-04-20, § 108, förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning av aktivitetshus i Svalövs kommuns. På grund av Covid-19 har dock 
utredningens upplägg med dialog i form av fysiska möten fått ändras och dialog 
har skett med exempelvis enkäter istället.  

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 259, följande beslut: 1. 
Kommunstyrelsens remitterar förslaget på ett allaktivitetshus i Svalövs kommun 
i enlighet med promemoria daterad 6 oktober 2020 till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 
Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2020-11-01. 
Undantag ges för bildningsnämnden som ska ha lämnat sitt yttrande senast 12 
november. 

Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att yttra sig och förvaltningen 
föreslår att vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom utarbetat förslag till ett 
allaktivitetshus i Svalövs kommun.  

Sektor vård och omsorg samt LSS ser positivt på möjligheten att knyta 
anhörigprogrammet till aktivitetshusets verksamhet och vidare utveckla 
mötesplatser för funktionshindrade, äldre och deras anhöriga. 

Utöver de delar av vård- och omsorgsnämndens verksamheter som specifikt 
omnämns i rapporten ”Ett allaktivitetshus i Svalövs kommun” har sektorn inga 
personella eller materiella resurser att upplåta. 
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 259 
Utredning, ett allaktivitetshus i Svalövs kommun, daterad 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat 
förslag för aktivitetshus i Svalövs kommun, i de delar nämndens verksamheter 
uttryckligen berörs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SARA, MEMG, IANR) 
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Dnr VON 43-2020 

§ 96 Kvartalsrapport, sjukfrånvaro och 
tillbudsrapportering, kvartal 1-3 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger rapport för sjukfrånvaro och tillbudsrapportering för vård och 
omsorg samt LSS för kvartal 1-3 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-09 
Rapport, Sjuktal och tillbud Vård och omsorg samt LSS, kvartal 1-3 2020 

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, IANR, MEMG) 
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Dnr VON 126-2020 

§ 97 Sammanträdestider för vård- och 
omsorgsnämnden 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Nämnden sammanträder 2020 följande dagar (kl. 13.30): 21/1, 18/2, 
25/3, 29/4, 20/5, 17/6, 26/8, 23/9, 28/10, 18/11 och 16/12. 

2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om 
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2021.  

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.  

Nämnden föreslås under 2021 sammanträda på torsdagar klockan 13.30.  

Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Nämnden sammanträder 2020 följande dagar (kl. 13.30): 
21/1, 18/2, 25/3, 29/4, 20/5, 17/6, 26/8, 23/9, 28/10, 18/11 och 16/12. 2. 
Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det 
föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA, MEMG, IANR) 
 

 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(18) 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 4-2020 

§ 98 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 2020-09-18 – 2020-10-13. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-18 – 2020-10-13. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


