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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-05-13 kl. 16.20 

Justerade 
paragrafer §§ 45-55 

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 2020-05-13 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Ärende "Information flytt av Daglig verksamhet till nya lokaler i Svalövs tätort, 
Realskolegatan" tillades vid sammanträdet. 
 
§ 47 "Etablera barnboende LSS i Svalövs kommun" benämns istället "Start av 
Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7 § Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS)" 
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Dnr - 

§ 46 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Återrapportering från tjänstemannastyrgruppen för särskilt boende på 
Lantlyckan 

b) Information rörande det nya coronaviruset (Covid-19) 

c) Återkoppling svar på inkomna synpunkter 

 

Jane Bergman, ekonomichef, informerar om: 

d) Ny ekonomiuppföljningsmodell 

 

Jaspar Kangkeh, ekonom, informerar om: 

e) Status för ekonomisk delårsrapport 1 

 

Sara Rävås, nämndsekreterare, informerar om: 

f) Distansdeltagande vid nämndssammanträden 

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 63-2020 

§ 47 Start av Bostad med särskild service för barn, 9 
kap. 7 § Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med särskild 
service för barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS. 

2. För ändamålet utökas Vård- och omsorgsnämndens driftbudget med 
920 tkr för 2020, motsvarande perioden augusti till december. 

3. Vård- och omsorgsnämnden tillförs ett extra investeringsanslag för 
ändamålet år 2020 om 100 tkr för inventarier ute och inne. 

4. Finansiering av verksamheten för år 2021 och framåt hanteras inom 
ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023. Bedömd årskostnad 
är 2,2 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering 
etableras ett barnboende (Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 
7 § LSS) i befintliga lokaler på Ängslyckan LSS med kapacitet att 
verkställa barnboendebeslut för två (2) brukare. 

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering 
uppdrar Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden att 
ge SvalövsLokaler AB i uppdrag att anpassa och renovera LSS-lokaler 
på Ängslyckan för beräknad driftstart av barnboende LSS 2020-08-01. 

g)  

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2018 (VON 2018-05-24, § 55) fattades beslut om start av LSS - insatserna 
LSS § 9:7 korttidstillsyn och LSS § 9:6 korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet, i lokaler på Ängslyckan som tidigare fungerat som administrativa 
lokaler för LSS verksamheten. Ängslyckan bedömdes med relativt enkla 
anpassningar kunna fungera som korttidstillsyn/ korttidsvistelse enligt LSS. 
Verksamheten togs i drift sommaren 2018 och har fungerat som komplement till 
korttidstillsyn/korttidsvistelse på Garvaren. Verksamheten har nyttjats av ett 

fåtal ungdomar (2-3). För dessa ungdomar har verksamheten inneburit att 
ungdomarna och deras familj, haft en fungerande familjesituation med 
boende och skola.  

2020-03-04 inkom till myndigheten en ansökan om LSS § 9:8 bostad med 
särskild service för barn. LSS-handläggare och myndighetens enhetschef 
har bedömt att behov föreligger, därmed har insatsen bifallits för två 
ungdomar. Behovet beräknas finnas i tre år, då ungdomarna slutar 
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gymnasiesärskolan. Efter avslutad gymnasiesärskola upphör rätten till LSS 
§ 9:8 bostad med särskild service för barn. Föreligger det fortsatt behov av 
särskilt boende finns möjligheten för den enskilde att ansöka om insatsen 
LSS § 9:9 bostad med särskild service för vuxna. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-23, § 64 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 55 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Ingrid Ekström (SD) och Annelie Johnsson (C) förslag till kommunstyrelsen: 1. 
Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med särskild service för 
barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS. 2. För ändamålet utökas Vård- och 
omsorgsnämndens driftbudget med 920 tkr för 2020, motsvarande perioden 
augusti till december. 3. Vård- och omsorgsnämnden tillförs ett extra 
investeringsanslag för ändamålet år 2020 om 100 tkr för inventarier ute och 
inne. 4. Finansiering av verksamheten för år 2021 och framåt hanteras inom 
ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023. Bedömd årskostnad är 2,2 
mnkr. 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Ingrid Ekström (SD) och Annelie Johnsson (C): 1. Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut om finansiering etableras ett barnboende (Bostad 
med särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS) i befintliga lokaler på Ängslyckan 
LSS med kapacitet att verkställa barnboendebeslut för två (2) brukare. 2. Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering uppdrar Vård- och 
omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden att ge SvalövsLokaler AB i 
uppdrag att anpassa och renovera LSS-lokaler på Ängslyckan för beräknad 
driftstart av barnboende LSS 2020-08-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, MAIS, JRKH, SARA, HAHZ, JEBM, AAN, EVLT, MSDG, RTAT) 
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Dnr VON 60-2020 

§ 48 Senareläggning av senior- och anhörigmässan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Senior- och anhörigmässan som skulle arrangerats hösten 2020 
senareläggs och planeras genomföras 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut  

1. Budget för senior- och anhörigmässan förs över till år 2021.  
h)  

Sammanfattning av ärendet 

Vanligtvis arrangeras senior- och anhörigmässan vartannat år, senast 2018 och 
planerat 2020. Med anledning av att förhindra smittspridning under pågående 
pandemi Covid-19, föreslås senior- och anhörigmässan senareläggas och då 
hållas två år i rad, 2021 och 2022. Därefter fortsätter frekvensen vartannat år 
med nästkommande mässa år 2024.  

Eftersom arrangemanget kräver omfattande insatser av 
kommunledningskontoret behöver fastställande av ny tidpunkt för 
genomförande av mässan ske i samråd. Möjlighet finns till exempel att 
genomföra senior- och anhörigmässan i anslutning till företagsmässan som 
arrangeras av kommunledningskontoret vartannat år, nästa gång 2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström 
(SD), Annelie Johnsson (C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Senior- 
och anhörigmässan som skulle arrangerats hösten 2020 senareläggs och 
planeras genomföras 2021. 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström 
(SD), Annelie Johnsson (C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) förslag till 
kommunstyrelsen: 1. Budget för senior- och anhörigmässan förs över till år 
2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (JAOG, MEMG, IANR, JEBN, JRKH, AAN, EVLT, SARA) 
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Dnr VON 62-2020 

§ 49 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ansöka om stimulansmedel hos 
Socialstyrelsen, för Svalövs kommun 499 828 kr och att utreda och 
utarbeta förslag för fördelning av stimulansmedel. 

i)  

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen aviserade möjlighet att för 2018 ansöka om statsbidrag för att 
införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhetenligt 
LSS. För Svalövs kommun innebar det ersättning om 490 000 kr. Efter beslut i 
vård- och omsorgsnämnden 2018-11-18, Kommunfullmäktige 2018-11-26 
utbetalades en summa om 9000 kr /person som ett engångsbelopp till de 
personer som haft insatsen § 9:10 daglig verksamhet under 2018. Totalt 
utbetalades 477000 kr, innebärande återbetalning om 13000 kr till 
Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen utlyste för 2019 ånyo möjlighet att ansöka om statsbidrag för att 
införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt 
LSS. För Svalövs kommun innebär det att kommunen ansökte och erhöll 
ersättning om 532 284 kr. Efter beslut i vård- och omsorgsnämnden 2019 04 17 
beslutade fick förvaltningen i uppdrag att rekvirera stimulansmedel för Svalövs 
kommun, samt uppdrag att utreda och utarbeta förslag för hantering av 
rekvirerade stimulansmedel. Stimulansmedel utbetalades som summa om 4700 
kr/person vid två tillfallen, juni månad och december månad. Beloppen 
utbetaldes till de personer som haft insatsen § 9:10 daglig verksamhet under 
2019. Totalt utbetalades 488 000 kr, innebärande återbetalning om 43 484 kr till 
Socialstyrelsen.  

2020 02 07 utlyste återigen Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om statsbidrag 
för att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. För Svalövs kommun innebär det att kommunen kan ansöka och 
erhålla ersättning om 499 828 kr.  

Förvaltningen föreslår att stimulansmedel utbetalas vid två tillfällen juni månad 
2020 och december månad 2020 och att utbetalning fördelas lika för de som 
deltagit i daglig verksamhet under den aktuella perioden. Erfarenheter från 
2019 visar på att detta förfarande har fungerat bra. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L) , Ingrid Ekström 
(SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Annelie Johnsson (C): 1. 
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Informationen noteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att ansöka om 
stimulansmedel hos Socialstyrelsen, för Svalövs kommun 499 828 kr och att 
utreda och utarbeta förslag för fördelning av stimulansmedel. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, MEMG, IANR) 
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Dnr VON 5-2020 

§ 50 Information flytt av Daglig verksamhet till nya 
lokaler i Svalövs tätort, Realskolegatan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
j)  

Sammanfattning av ärendet 

Daglig verksamhet LSS har under våren 2020 beslutats ska flytta från 
Teckomatorp till Svalövs tätort. 

Lokalerna med ingång på Realskolegatan överlämnas till LSS-verksamheten v 
23. Delen med ingång från Herrevadsgatan överlämnas v 26. I förvaltningens 
tjänsteskrivelse återfinns beskrivning av nuläget och planeringen inför flytten. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-04 

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 (MAIS, MEMG) 
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Dnr VON 1-2020 

§ 51 Redovisning av logg-kontroller 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
k)   

Sammanfattning av ärendet 

En del i den interna kontrollplanen för vård och omsorg samt LSS för 2020 är 
kontroll av obehörig läsning av journaler – s.k. loggkontroller.  

Efter önskemål från vård- och omsorgsnämnden del-redovisas loggkontrollerna. 

 

Beslutsunderlag  
Checklista intern kontroll: Kontroll av obehörig läsning av journal, daterad 2020-
05-05 

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, LOTD) 
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Dnr VON 61-2020 

§ 52 Remissvar, Svalövs kommuns program för 
familjefrid 2020-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till Svalövs 
kommuns program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20. 

l)  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i beslut 2020-04-14, § 95, remitterat av socialnämnden 
framtaget förslag till familjefridsprogram för Svalövs kommun för perioden 2020- 
2022.  

Programmet för familjefrid gäller för perioden 2020-2022 och är utformat i 
enlighet med SOSFS 2014:4, se särskilt 3 kap 1 § samt 3 kap 2 §. I 
programmet beskrivs övergripande mål för kommunens skyldighet att 
uppmärksamma och agera i våld i nära relationer.  

I syfte att uppnå dessa mål kommer arbetet med familjefridsteamet att 
återupptas. Familjefridsteamet får i uppdrag att upprätta en övergripande 
handlingsplan som ska vara kommunövergripande. Varje sektor ansvarar i sin 
tur för att skapa rutiner i sina verksamheter. Handlingsplanen följs upp av 
familjefridsteamet likvärdigt polisöverenskommelsen. 

Sektor Vård och omsorg samt LSS ställer sig bakom socialnämndens förslag till 
familjefridsprogram för Svalövs kommun 2020-2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-07 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 95 
Förslag till Svalövs kommuns program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-
01-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till 
Svalövs kommuns program för familjefrid 2020-2022, daterat 2020-01-20. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 53 Kvartalsrapport, boendestatistik, kvartal 1 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
m)   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt en rapport över boendestatistik i sektor vård 
och omsorg samt LSS för kvartal 1 2020. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-07 

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) 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(15) 
Sammanträdesdatum 

2020-05-13 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr  

§ 54 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
n)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingen skriftlig information föreligger. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 4-2020 

§ 55 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Redovisningen avser myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2020-04-17 - 2020-05-10. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-04-17 - 2020-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


