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Utses att justera Anneli Persson (S) 

Justeringens tid och 
plats 

Kommunledningskontoret, 2020-03-27, kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer 

§§ 20 – 23, §§ 25 - 34 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Anneli Persson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-25 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr - 

§ 21 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 

b) Boendekö, särskilt boende 

c) Smittskyddsberedskap med anledning av Covid-19  

d) Inkommen synpunkt till patientnämnden Skåne (Dnr VON 21-2020) 

e) Återrapportering 6 6 a §-anmälan (Dnr VON 10-2020) 

f) Återkoppling intern kontroll 

g) Rekvirering av medel, statsbidrag 

h) Problem vid installation av den nya tekniska modulen för 
avgiftshantering. Drabbade brukare är kontaktade.  

i) Information om personalläge på Ängslyckan. 

j) Rutiner för hantering av Lex-Maria, Lex-Sarah och Lex-Maja 

k) Ingen spontansemester kommer att beviljas den närmsta tiden pga. risk 
för hög arbetsbelastning vid smitta. 

l) Boendekö, särskilt boende 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 

Ajournering: 15.30 – 15.45  
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Dnr VON 96-2019 

§ 22 Budget 2020 för vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Budget 2020 för vård- och omsorgsnämnden, daterad 2020-03-18, 
godkänns. 

1.  

Deltar ej 

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johansson (C) deltar ej i 
beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 med plan 2021-2022 
fastställdes av kommunfullmäktige 2019-11-26, § 202. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2020 för Vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, 
visare och ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 
Budget för vård- och omsorgsnämnden 2020, daterad 2020-03-18  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Ingrid Ekström (SD): Budget 2020 för vård- och omsorgsnämnden, daterad 
2020-03-18, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, AAJN, JRKH) 
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Dnr VON 96-2019 

§ 23 Kompletteringsbudget I 2020 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. - att tillföra 650 tkr i driftsbudgeten för införande av sommartillägg 

- att tillföra 20 tkr i driftsbudgeten för utbildning av ambassadörer 

- att tillföra 25 tkr i driftsbudgeten för personalvård under 
sommarperioden juni-augusti 

- att tillföra 100 tkr i driftsbudgeten för utbildningsinsatser för legitimerad 
personal 

2.  

Deltar ej  

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Annelie Johansson (C) och Torbjörn 
Ekelund (L) deltar ej i beslutat av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Sektor vård och Omsorg samt LSS står inför en stor utmaning gällande 
personal- och kompetensförsörjningen inom verksamhetsområdet.  

Inför årets sommarsemester konstaterar sektorn allt färre sökande till de olika 
vikariaten, något som sektorn delar med våra närliggande kommuner. År 2019 
satsade Vård och Omsorg på att erbjuda Skånetrafikens sommarkort till våra 
semestervikarier i hopp om att öka attraktionen att vilja arbeta inom vård och 
Omsorg, något som uppskattades. Trots motsvarande erbjudande i år så 
bedömer sektorn att det behövs fler åtgärder för att få sökande till 
sommarvikariat och vara en attraktiv arbetsgivare i såväl sommarrekryteringen 
som den framtida personalförsörjningen.  

Vård och omsorgssektorns förslag är att erbjuda ett sommartillägg för våra 
vikarier som arbetar under sommarperioden juni-augusti. Sommartillägget är 
tänkt att bygga på att ju mer vikarien arbetar under sommarperioden juni-
augusti, desto högre sommartillägg. Sommartillägget är tänkt att falla ut efter 
sommarvikariatets slut.  

Sommartillägg för omvårdnadspersonal som arbetar  

-minst 4 veckor genererar 1 500kr i sommartillägg  

-minst 8 veckor genererar 3 000kr i sommartillägg  

-minst 12 veckor genererar 5 000kr i sommartillägg  

Satsningen med ett sommartillägg för sektorns sommarvikarier innebär en ökad 
kostnad motsvarande 650 000kr inklusive arbetsgivaravgift, något som inte 
ryms inom budgetram. Alternativet om inte verksamheterna har tillgång till 
vikarier under sommarperioden kan med största sannolikhet generera i 
indragna semestrar för ordinarie personal, höga kostnader för beordrad övertid 
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för den personal som är i tjänst samt en hög risk för höga ohälsotal under 
hösten utifrån en ökad belastning och avsaknad av återhämtning som semester 
ska ge inte kan infrias av sektorn.  

Verksamheterna behöver också satsa på en god introduktion och ett 
inkluderande i arbetslagen och kommer att utbilda ett antal ambassadörer ute i 
verksamheterna som verksamheternas vikarier kan vända sig till. Satsningen 
innebär en ökad kostnad motsvarande 20 000tkr för år 2020.  

Att vara en god arbetsgivare och visa sin uppskattning för vår 
sommararbetande personal såväl vikarier som ordinarie personal är något 
verksamheten värnar om. Under sommarperioden juni-augusti kommer därför 
verksamheterna erbjuda en gemensam frukost/ fika en gång per vecka. 
Satsningen innebär en ökad kostnad på 25 000kr, något som inte ryms inom 
befintlig ram.  

Kompetensutveckling av sektorns personal inte minst legitimerad personal ingår 
som prioriterade utvecklingsområden under året, där verksamheten kommer 
satsa på individuella kompetensutvecklingsplaner, utbildningsinsatser som 
specialistutbildningar men också handledarutbildning då den legitimerade 
personalen är nyckelpersoner i sin handledande roll till omvårdnadspersonalen. 
Satsningar på motsvarande 600 tkr det närmsta året kommer till stor del att 
riktas till legitimerad personal varav sektorn kan finansiera inom budgetram och 
med stöd av statsbidrag närmare 500 tkr. Ett tillförande på 100 tkr krävs för att 
klara uppdraget som sektorn anser är nödvändig för att behålla, utveckla och 
rekrytera legitimerad personal framgent. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Wioletta Kopanska Larssons (SD) och Ingrid Ekströms 
(SD): 1. 

- att tillföra 650 tkr i driftsbudgeten för införande av sommartillägg 

- att tillföra 20 tkr i driftsbudgeten för utbildning av ambassadörer 

- att tillföra 25 tkr i driftsbudgeten för personalvård under sommarperioden   
juni-augusti 

- att tillföra 100 tkr i driftsbudgeten för utbildningsinsatser för legitimerad 
personal 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR) 
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Dnr VON 111-2019 

§ 24 Kalkyl – Investeringskostnader för Lantlyckans 
särskilda boende 

Paragrafen justerades omedelbart och återfinns i separat protokoll.  
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Dnr VON 26-2020 

§ 25 Projekt hemleverans av livsmedelsvaror inom 
hemvården  

Vård- och omsorgsnämndens 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.   

3.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-02-19, § 13 punkt 2, följande beslut: 
2) Förvaltningen uppdras att återkomma med uppdragsbeskrivning rörande 
uppdrag att utreda möjligheten till ny metod för matinköp till våra brukare.  

Vård- och omsorgsnämnden ämnar undersöka möjligheter att införa 
hemleverans av livsmedelsvaror år hemvårdens brukare. Sektorn får därför i 
uppdrag att:  

1) 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.  

Under tiden projektet pågår kan behov uppstå och för att fylla detta behov 
föreslås även att vård- och omsorgsnämndens ordförande bemyndigas att vid 

behov kunna teckna tillfälligt avtal för leverans av mat hem till brukare. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-19 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-02-19, § 13 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): 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. 

Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S), Annelie 
Johansson, Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Ingrid 
Ekström (SD): 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.   

Beslutsgång 

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

 

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

Ajournering: 16.25 – 16.35 
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Dnr VON 25-2020 

§ 26 Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Patientsäkerhetsberättelse för 2019, daterad 2020-03-10, godkänns. 
4.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska arbetet med patientsäkerhet 
varje år sammanställas i en patientsäkerhetsberättelse.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt en 
patientsäkerhetsberättelse för 2019. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-18 
Patientsäkerhetsberättelse för 2019, daterad 2020-03-10  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L), 
Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. 
Patientsäkerhetsberättelse för 2019, daterad 2020-03-10, godkänns. 

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 33-2019 

§ 27 Återrapportering av 2019 års statsbidrag till 
kommuner för habiliteringsersättning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
5.  

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2019 utlyste 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 stimulansmedel om 532 284 kr. 
Efter beslut i vård- och omsorgsnämnden 2019 04 17 fick förvaltningen i 
uppdrag att rekvirera stimulansmedel för Svalövs kommun, samt 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. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05 
Återrapportering av 2019 års statsbidrag till kommuner för 
habiliteringsersättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Ingrid Ekström (SD), Annelie Johansson 
(C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 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, MAIS) 
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Dnr VON 24-2020 

§ 28 Remissvar, mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun. 

6.  

Deltar ej 

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i 
beslutet av ärendet.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya paragrafen 5 b § anger en 
skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2019-12-16, § 100, kommunstyrelsen 
att fatta följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till Mål 
och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete i enlighet med § 5b i 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för antagande i 
kommunfullmäktige. 2) Dokumentet skall behandlas senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i april 2020.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, § 13, i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-25, § 12, att 1) Förslag till 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, daterad 
2020-02-12, remitteras till Bildningsnämnden, Myndighetsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. 
2) Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsskott tillhanda 
senast vid dess sammanträde i april 2020. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-25, § 12 
Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs 
kommun, daterat 2020-02-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Annelie Johansson (C): Vård- och omsorgsnämnden ställer 
sig positiv till utarbetat förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Svalövs kommun. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollsanteckning  

Anneli Persson (S) inkom med protokollsanteckning, se bilaga.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR) 
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Dnr VON 19-2018 

§ 29 Svar på motion, måltidsvän för seniorer 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-03-24, antas som nämndens eget. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2019-03-24. 

7.  

Sammanfattning av ärendet 

I motion från centerpartiet 2017-12-04 gavs uppdrag till Vård- och 
omsorgsnämnden att undersöka möjligheten till att starta projektet ”Måltidsvän” 
för seniorer i Svalövs kommun. Ensamhet bland äldre är en utbredd företeelse, 
där ett sätt att minska ensamheten och öka gemenskapen, är att införa 
måltidsvän för målgruppen. Kostnaden för införandet skulle då begränsas till en 
matportion per vecka och person (77kr, 2020). Tillkommande kostnader är en 
frivilligsamordnare som arbetar upp en struktur för volontärverksamhet med 
olika ideella organisationer.  

Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad för senioren, dock ska 
förmånsbeskattning i förhållande till volontärer beaktas om värdet av fria 
luncher överstiger gränsen för förmånsbeskattning. 

Motionen föreslås avslås med motivering; 

- att sektorn idag inte har någon upparbetad organisation för att verkställa 
förslaget och  

- att förslaget är otydligt avseende vilken målgrupp som avses med 
”äldre” och avsaknad av tydliga kriterier för målgruppen.  

Beslutsunderlag 

Ordförandes yttrande, daterad 2020-03-24 
Motion, inkommen 2017-12-04  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-03-24, antas som 
nämndens eget. 

Angelie Fröjd (M): 1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-03-24. 

Annelie Johansson (C): Motionen bifalls.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Angelie Fröjds förslag till beslut mot Annelie Johanssons och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med Angelie Fröjds förslag till beslut.  

Protokollsanteckning:  

Annelie Johansson (C): Kävlinge, Ängelholm, Helsingborg,Tomelilla och 
Norrköping är några av de kommuner som infört Måltidsvän i vårt land. Vi anser 
att det finns skäl för vår kommun att gå samma väg och införa denna positiva 
verksamhet som är till gagn för den enskilde individen. Att se hinder istället för 
möjligheter i en fråga som med relativt enkla medel kan genomföras, dessutom 
med en handläggningstid på 2,5 år för motionen anser vi vara orimligt. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
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Dnr VON 25-2019  

§ 30 Årsrapport, Avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria, 
2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras 
8.  

Sammanfattning av ärendet 

En årsrapport har sammanställts över avvikelser HSL och SoL, vård och 
omsorg samt LSS för 2019. Årsrapporten täcker även kvartalsrapporten för 
kvartal 4.  

Antalet rapporterade HSL-avvikelser 2019 ligger inom normalspannet och visar 
inga signifikant avvikande tendenser. Antalet avvikelser fall totalt under året 
2019 ligger på 538 rapporter för samtliga verksamhetsområde. Gällande 
avvikelser läkemedel ligger det totala antalet rapporter på 337.  

Antalet avvikelser fall Q1 2019 var 136 rapporter, för Q2 var antalet avvikelser 
fall 135 rapporter, för Q3 var antalet avvikelser fall 99 rapporter och för Q4 var 
antalet avvikelser fall 168 rapporter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12 
Årsrapport avvikelser 2019, daterad 2020-02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Annelie Johansson (C): 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 

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ärendet bordläggs och behandlas på nämndens kommande 
sammanträde.  

9.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12 
Årsrapport boendestatistik 2019, daterad 2020-03-17, inkl bilaga 1: 
Volymförändringar/verksamhetsmått VoO, uppföljning 2020. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, LOTD) 
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Dnr VON 36-2019 

§ 32 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg samt LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ärendet bordläggs och behandlas på nämndens kommande 
sammanträde.  

2.  

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 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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-17 

 

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



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-25 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 33 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
3.  

1. Ärendet bordläggs och behandlas på nämndens kommande 
sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Skriftlig information: 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 4-2020 

§ 34 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ärendet bordläggs och behandlas på nämndens kommande 
sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Det finns inga delegationsbeslut att redovisa för perioden 2020-02-13 – 2020-
03-20. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



               

           Socialdemokraterna i Svalövs kommun 

 
 

Södra Parkvägen 15, 268 31 Svalöv tele: 070-4924366 

www.sap.se/svalov  epost: svalov@socialdemokraterna.se  

Bankgiro 5918-2212 

 

Protokollsanteckning 
 
Enligt nationell lagstiftning ska förvaltningsmyndigheter verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska.  
I språklagen anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken. I skollagen står det att en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska 
erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.  
 
Detta är bara en del av vad som står i lagarna och även om Svalövs kommun inte är en 
förvaltningsmyndighet så ska vi verka för att lagarna tolkas och följs på det sätt som står.  
 
Att ändra och skriva in ord som ”under förutsättning och/eller ”vid behov” och/eller ”i det fall 
förvaltningen har tillgång” förminskar lagtexterna och kommunens ansvar i frågan. Det lyfter även bort en 
fråga om både jämställdhet och jämlikhet. 
Svalövs kommun ska ta ansvar för att skydda och främja minoritetsspråk vilket för oss är en självklarhet 
och då är det också vårt ansvar att följa vad lagstiftningen säger.  
 
Anneli Persson 
Socialdemokraterna  
Vice ord i Vård & Omsorgs nämnden 
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