
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-19 
  

  

  

 

Plats och tid Roten, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.34 – 16.43 
Ajournering 14.35-14.57 
 

Beslutande 
 

Ann-Charlotte Hansen (C), tjg ers för Annelie Johnsson (C)  
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Stefan Persson (SD)  
Katarina Lundgren (S)  
Anna Berg von Linde (M)  
Annette Hallberg (S) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist 
Jaspar Kangkeh, ekonom 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
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Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-02-20, kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 12-19 

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 2020-02-19 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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§ 12 Beslutad ärendelista 

§ 13 Information ................................................................................................. 4 
§ 14 Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31 (årsbokslut) ................................ 5 
§ 15 Verksamhetsplan inkl. kvalitetsplan 2020 ................................................. 6 
§ 16 Strategisk plan för kompetensförsörjning för vård och omsorg samt LSS 7 
§ 17 Kvartalsrapport, redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 4 2019 ...... 8 
§ 18 Meddelanden ............................................................................................. 9 
§ 19 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 10 
 
Ärendena 'Verksamhetsberättelse 2019', 'Uppdaterade avtal och villkor med E-
hälsomyndigheten' samt 'Kvartalsrapport, avvikelser, lex Sarah och lex Maria, 
kvartal 4' utgick från dagordningen. 
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Dnr - 

§ 13 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med uppdragsbeskrivning 
rörande uppdrag att utreda möjligheten till ny metod för matinköp till 
våra brukare. 

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 

b) Boendekö, särskilt boende 

c) Verksamhetssystemet Hypergene – utveckling av arbetssätt  

d) Kontinuitetsmätning    

e) Uppföljning loggkontroll – ny informationssäkerhetsrutin 

f) Återrapportering från tjänstemannastyrgruppen för särskilt boende på 

Lantlyckan 

 

Monica Ingves, verksamhetschef LSS, informerar om: 

g) Nationell Pictostatundersökning 

 

Angelie Fröjd, ordförande, informerar om: 

h) Kommunalförbundet medelpunkten 

 

Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård, informerar om: 

i) Information från möte med Mathem 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjd (M): 2. Förvaltningen uppdras att 
återkomma med uppdragsbeskrivning rörande uppdrag att utreda möjligheten 
till ny metod för matinköp till våra brukare. 

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 13-2019 

§ 14 Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31 
(årsbokslut) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

j)  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för 2019 års bokslut för vård- och omsorgsnämnden. 
Avvikelsen i bokslutet jämfört med budget är för Politisk organisation -55 tkr, 
Vård- och omsorg -415 tkr och LSS 2 134 tkr. Total avvikelse för nämnden är 
positiv 1666 tkr jämfört med budget. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonom Jaspar Kangkeh. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Bokslut 2019 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning per 2019-12-31 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 (MEMG, IANR, MAIS, AAJN, JRKH)  
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Dnr VON 15-2020 

§ 15 Verksamhetsplan inkl. kvalitetsplan 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
k)   

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan för 2020. 
Syftet är att presentera verksamheten i ljus av omvärldsbevakning och 
framtidsutsikter, med en vägledande effektiv målstyrning.  

I verksamhetsplanen identifieras strategiska utvecklingsområden samt 
prioriterade utvecklingsområden för 2020. Verksamhetens målstyrning 
presenteras utifrån de mål och uppdrag som angivits av kommunfullmäktige 
(Dnr KS 6-2019) med specificerade aktiviteter per uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-14 
Verksamhetsplan 2020, vård och omsorg samt LSS 

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 (kommunledningen, MEMG, IANR)  
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Dnr VON 13-2020 

§ 16 Strategisk plan för kompetensförsörjning för vård 
och omsorg samt LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
l)  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en strategisk plan för kompetensförsörjning för vård 
och omsorg samt LSS, utifrån genomförd kompetenskartläggning, prognos och 
behovsanalys. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Strategisk plan – kompetensförsörjning Vård och omsorg samt LSS 

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 (MEMG, IANR)   
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Dnr VON 41-2019  

§ 17 Kvartalsrapport, redovisning av inkomna 
synpunkter, kvartal 4 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
m)   

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 4 2019 inkom 5 synpunkter för vård-och omsorgsnämnden via 
Synpunktshanteraren. 

De inkomna synpunkterna redovisas vid vård-och omsorgsnämndens 
sammanträde 2020-02-19. 

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 (MEMG, IANR) 
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Dnr - 

§ 18 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
n)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingen skriftlig information att förmedla. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 4-2020 

§ 19 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Redovisningen avser myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2020-01-14 – 2020-02-12. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-01-14 – 2020-02-12. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


