
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
  

  

  

 

Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 16.08 
Ajournering 14.58-15.13 
 

Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 
 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Jaspar Kangkeh, ekonom, §§ 35-36 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden 
Lotta Treble-Read, MAS 
 
Margareta Lindgren, personalrepresentant, dock ej § 40 
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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-04-22 kl. 16.20 

Justerade 
paragrafer §§ 35-44 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-22 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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§ 35 Beslutad ärendelista 

§ 36 Information ................................................................................................. 4 
§ 37 Remissvar, kompletteringsbudget I ........................................................... 6 
§ 38 Delrapportering, Projekt hemleverans av livsmedelsvaror inom 

hemvården ................................................................................................. 7 
§ 39 Kvartalsrapport, redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1 2020 ...... 8 
§ 40 Kvartalsrapport, avvikelser HSL och SoL, vård och omsorg samt LSS, 

kvartal 1 2020 ............................................................................................ 9 
§ 41 Årsrapport, boendestatistik Vård och omsorg samt LSS, 2019 .............. 10 
§ 42 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg 

samt LSS ................................................................................................. 11 
§ 43 Meddelanden ........................................................................................... 13 
§ 44 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 14 
 
Ärendet "Kvartalsrapport, redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1 2020" 
ersatte ärendet "Kvartalsrapport, sjukfrånvaro och tillbudsrapportering vård och 
omsorg samt LSS, kvartal 1 2020". 
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Dnr - 

§ 36 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag på när enklare 
ekonomisk rapportering mellan tertialrapporterna, skall ske. 

Sammanfattning av ärendet 

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

informerar om: 

a) Den allmänna lägesbilden samt åtgärder som vidtagits rörande det nya 

coronaviruset (Covid-19) 

b) Mobila vård-team 

c) Aktuella Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar 

 

Monica Ingves, verksamhetschef LSS, informerar om: 

d) Ansökan om Bostad med särskild service för barn enligt LSS 

 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

e) Ordförandebeslut, Förenklad handläggning gällande inköp av livsmedel 
för brukare 70 år och äldre (Dnr VON 35-2020) 

f) Boendekö, särskilt boende 

g) Återrapportering från tjänstemannastyrgruppen för särskilt boende på 
Lantlyckan  

 

Jaspar Kangkeh, ekonom, informerar om: 

h) Ny ekonomiuppföljningsmodell 

i) Budget 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S), Anna Berg von Linde (M), Annelie 
Johnsson (C), Krister Olsson (S), Ingrid Ekström (SD), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): 2. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag på när 
enklare ekonomisk rapportering mellan tertialrapporterna, skall ske. 
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Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 96-2019 

§ 37 Remissvar, kompletteringsbudget I 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till det av 
kommunstyrelsen framlagda förslaget samt vidhåller nämndens beslut 
2020-03-25 § 23 och önskar att det beaktas vid nästa 
kompletteringsbudget. 

Deltar ej 

Krister Olsson (S), Anneli Persson (S) och Annelie Johnsson (C) deltar ej i 
beslutet. 
j)  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-04-20, § 108 kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 8. Vård- och omsorgsnämndens investeringsram för 2020 
utökas med 600 000 kronor till 2 400 000 kronor för att utveckla 
måltidsmiljöerna på kommunens äldreboende. 

Kommunstyrelsen fattade även beslut om att snabbremittera förslaget till 
kompletteringsbudget I till de berörda nämnderna. Remissvaren ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 24 april. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 23 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Ingrid Ekström 
(SD): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till det av 
kommunstyrelsen framlagda förslaget samt vidhåller nämndens beslut 2020-03-
25 § 23 och önskar att det beaktas vid nästa kompletteringsbudget. 

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 26-2020 

§ 38 Delrapportering, Projekt hemleverans av 
livsmedelsvaror inom hemvården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
k)   

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden ämnar undersöka möjligheter att införa 
hemleverans av livsmedelsvaror åt hemvårdens brukare. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-03-25, § 25, följande beslut: 5. 
Projektet skall inledas med en dialog med verksamhetsutövare i kommunen. 
Resultatet av denna dialog skall delrapporternas på nästa sammanträde med 
vård- och omsorgsnämnden. 

Vid sammanträdet informerar Ingela Nylander, utvecklingsstrateg, om projektets 
inledande fas och ger en kort summering av den fortsatta projektplaneringen. 

Beslutsunderlag  
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-03-25, § 25 

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, AEWD) 
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Dnr VON 14-2020 

§ 39 Kvartalsrapport, redovisning av inkomna 
synpunkter, kvartal 1 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
l)  

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. 

Under kvartal 1 2020 inkom 7 synpunkter för vård-och omsorgsnämnden via 
Synpunktshanteraren.  

De inkomna synpunkterna redovisas vid vård-och omsorgsnämndens 
sammanträde 2020-04-22. 

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 (MEMG, IANR) 
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Dnr VON 45-2020 

§ 40 Kvartalsrapport, avvikelser HSL och SoL, vård och 
omsorg samt LSS, kvartal 1 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
m)   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt en rapport över avvikelser för HSL samt SoL 
inom vård och omsorg och LSS. Antalet avvikelser för respektive månad och år 
sätts även i jämförelse med tidigare år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-17 
Avvikelserapport HSL och SoL, kvartal 1 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 (MEMG, IANR, LOTD) 
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Dnr VON 25-2019 

§ 41 Årsrapport, boendestatistik Vård och omsorg samt 
LSS, 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
n)  

Sammanfattning av ärendet 

En årsrapport har sammanställts över boendestatistik vård och omsorg samt 
LSS för 2019. Årsrapporten täcker även kvartalsrapporten för kvartal 4. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-03-25, § 31, följande beslut: 1. 
Ärendet bordläggs och behandlas på nämndens kommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12 
Årsrapport boendestatistik 2019, daterad 2020-03-17, inkl bilaga 1: 
Volymförändringar/verksamhetsmått VoO, uppföljning 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 (MEMG, IANR, LOTD) 
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Dnr VON 36-2019, 44-2020 

§ 42 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 i perioden september 2019 till 
och med mars månad 2020, godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.  

o)  

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Under hösten 2019 har IVO infört en ny e-tjänst för inrapportering av gynnande 
ej verkställda beslut. Tjänsten har i implementeringsprocessen inte fungerat 
som avsett och ärenden har därför inte kunnat rapporteras in enligt tidsplanen. 
Sektorn har ansvarat för att följa tid från beslut till verkställighet på fattade 
beslut och rapportera in ärendena när möjlighet ges. Nu är tjänsten tillgänglig 
och utestående rapporteringar kan lämnas in.  

Sedan sommaren 2019 har inga ärenden verkställts senare än 3 månader efter 
beslutet fattats och således har inga inrapporteringar till IVO gjorts. En 
inrapportering har dock legat öppen hos IVO till följd av att IVOs system legat 
nere. Detta ärende är nu avrapporterat med verkställighetstid inom 3 mån.  

Kvartal 3 och 4 2019 samt kvartal 1 2020 redovisas genom denna skrivelse. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-03-25, § 32, följande beslut: 1. 
Ärendet bordläggs och behandlas på nämndens kommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anneli Persson (S): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut i perioden september 2019 till 
och med mars månad 2020, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
och kommunrevisionen. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR)  



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr – VON 8-2020, 124-2019, 125-2019 

§ 43 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
p)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Skriftlig information: 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.1-03312/2020-7 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.1-43806/2019-5 
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.1-43692/2019-5 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(14) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 4-2020 

§ 44 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 2020-03-20 – 2020-04-16. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-03-25, § 34, följande beslut: 1. 
Ärendet bordläggs och behandlas på nämndens kommande sammanträde. 

Redovisningen innefattar därmed även perioden 2020-02-13 – 2020-03-20. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-02-13 – 2020-04-16 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


