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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-16.45 
Ajournering kl. 15.20-15.30 
 

Beslutande Annelie Johnsson (C)  
Ingrid Ekström (SD), §§ 26-27,  
Sanna Brobeck (SD) tjg. ersättare för §§ 28-36 
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
- (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
- (SD) 
Katarina Lundgren (S), §§ 26-34 
Anna Berg von Linde (M) 
Sanna Brobeck (SD), §§ 26-27 
Camilla Terp (KD) 
Annette Hallberg (S) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg/socialchef 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Jasper Lyrefors, ekonom  
Ingela Nylander, kvalitetsutecklare 
Lotta Treble Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 26-35 
Emelie Lyrefors, nämndsadministratör,§§ 26-29 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
Charlotta Hedin (MP), insynsplats 
Ann-Carolin Hansson (V), insynsplats 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-03-19, kl. 09.00 

Justerade 
paragrafer §§ 26 - 36 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-13 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Nämnden godkänner att nämndsadministratör Emelie Lyrefors, ekonom Jasper 
Kangkeh och verksamhetschef Anneli Westlund får delta på sammanträdet. 
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Dnr - 

§ 27 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 
-Rekrytering chefer samt ekonom 
-Återkoppling Arbetsmiljöverket  
-Avgiftsutrymme 
-Cook and Chill 
-Resultat av medarbetarenkäten 

Monica Ingves, verksamhetschef LSS, informerar om: 

b) -Arbetsgruppen 
-Felestad 
-IVO beslut (VON 38-2018 och 39-2018) 
 

c) Utskrivna från sjukhus: Totalt 21 stycken utskrivna från sjukhuset under 
februari. 
11 korttidsbeslut fattade varav 3 stycken nya från sjukhuset, 1 ny 
hemifrån, 1 ny växelvårdare. Alltså 6 stycken förlängda korttidsbeslut 
eller förlängda i väntan på beslut om särskilt boende.  
 
5 stycken gick från sjukhuset till hemteamet. 

 
d) Statistik från biståndshandläggarna: 

Biståndshandläggarna har under februari haft totalt 70 bifall, varav 3 
bifall gällande särskilt boende, 56 bifall gällande hemtjänst och 11 bifall 
på korttiden (6 bifall är förlängning av tiden). Inga avslag.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 3-2018 

§ 28 Ekonomisk uppföljning per 2018-12-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning per 2018-12-31 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för 2018 års bokslut för vård- och omsorgsnämnden. 
Avvikelsen i bokslutet jämfört med budget är för Politisk organisation 33 tkr, 
Övergripande social omsorg 664 tkr, Vård och omsorg -2 062 tkr, LSS -5 054 
tkr. Total avvikelse för nämnden är -6 419 tkr jämfört med budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2019-02-26 
Bokslut 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning per 2018-12-31 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, AAJN) 
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Dnr VON 14-2019 

§ 29 Budget 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Budget 2019 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

Deltar ej 

Ingrid Ekström (SD), Sanna Brobeck (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S).  

Sammanfattning av ärendet 

Resultat-, balans-och finansieringsbudget för 2019 med plan 2020-2021 
fastställdes av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 208. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2019 för vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, 
visare och ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-11 
Rapport gällande budget 2019 för vård- och omsorgsnämnden daterad 2019-
02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Budget 2019 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollsanteckning 

Ann-Carolin Hansson (V); Vänsterpartiet stödjer ej beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, AAJN) 
 
Ajounering: kl. 15.20-15.30 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(14) 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 21-2019 

§ 30 Resultat Öppna jämförelser 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet och resultat utför 
Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
gemensam insamling av uppgifter, med samma frågor, inom socialtjänsten. 
Detta gör det möjligt att jämföra resultaten mellan olika områden inom 
verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.  

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att 
analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och 
effektivisera verksamheten. Resultatet kan användas som underlag vid 
verksamheternas planerings- och förbättringsarbete.  

Resultat av olika område inom Svalövs kommun framgår av förvaltningens 
förslagsskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-02-26 
Öppna jämförelser 2018, Vård och omsorg om äldre 

Kommun och landstingsdatabas, Kolada  
Nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre personer 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR) 

https://www.kolada.se/?_p=index
https://www.regeringen.se/4969b7/contentassets/9378aff4b35a427c99b772345af79539/sou-2017_21_webb_del1.pdf
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Dnr VON 23-2019 

§ 31 Årshjulsrapportering för vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens  beslut 
 

1. Årshjulsrapportering för vård och omsorgsnämnden 2019, daterad 2019 
02-25, fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med god kommunikationsplanering är att informera om kommunens olika 
verksamheter både internt och externt. Internt för kommunens invånare, 
medarbetare och näringsidkare. Externt för att till exempel öka inflyttning till 
kommunen samt öka turismen. Detta är delar som ingår i kommunens 
marknadsföringsstrategi som gäller för 2016-2018. En uppdatering av 
marknadsföringsstrategin planeras så snart visionsarbetet är genomfört. I 
avvaktan på detta arbetar kommunförvaltningen efter nuvarande 
marknadsföringsstrategi. 

Förvaltningen har mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut sammanställt en 
årshjulsrapportering för vård och omsorgsnämnden 2019, daterad 2019-02-25. 
De händelser som särskilt kan vara av intresse för allmänheten och media har 
markerats särskilt. Detta är bland annat genomförande och presentation av 
brukarenkäter samt information om avgifter för vård och omsorgsnämndens 
brukare.   

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-02-25 
Årshjulsrapportering för vård och omsorgsnämnden 2019, daterad 2019-02-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Årshjulsrapportering för vård och omsorgsnämnden 2019, 
daterad 2019 02-25, fastställs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
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Dnr VON 22-2019 

§ 32 Skyddskläder inom hemvården i Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämnden förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Under 2019 tillförs 200 tkr i driftsbudgeten för vård- och 
omsorgsnämnden för nyinköp av skyddskläder för hemvårdens 
medarbetare.  

2. Från och med 2020 och framåt tillförs 150 tkr i budgeten för vård- och 
omsorgsnämnden för byte samt nyinköp av skyddskläder för 
hemvårdens medarbetare. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid arbetsmiljöverkets inspektion av vård och omsorg den 6-7 november 2018, 
uppmärksammades organisationens brist på tillhandahållande av skyddskläder 
för hemvårdens personal som transporterar sig på cykel/gång mellan brukare 
under olika väderförhållanden. Utomhusklimatet som är en stor del av 
arbetstagarens arbetsdag, kan vara mycket varierande. Från stark kyla, blåst, 
regn, mörker till extrem värme under sommarhalvåret, vilket ställer höga krav 
på klädseln utifrån säkerhet, komfort och funktionalitet.  Arbetstagaren rör sig 
också ute i trafiken där klädseln (varseldetaljer) även måste vara synlig på långt 
håll, vid dålig sikt eller mörker. 

Syftet med skyddskläder är att miniminera risker för att personskador ska 
uppstå. I arbetsmiljöverkets föreskrifter ska gemensamma skyddsåtgärder 
prioriteras framför individinriktade. Personlig skyddsutrustning ska användas 
när inte risken kan undvikas eller begränsas (AFS 2001:3 5 §). Verksamheten 
för vård och omsorg bedömer att det finns ett behov av personlig 
skyddsutrustning som avses enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) när arbetstagaren 
transporterar sig med cykel eller gång i utomhusmiljö. Enligt 4 § i AFS 2001:3, 
ska Arbetsgivaren utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga 
skyddsutrustning och tillbehör som behövs för arbetet. 

Utöver ovanstående lagkrav och föreskrifter finns ett behov för profilering. Det 
är viktigt att kommunens logotyp är synlig då våra medarbetare rör sig ute i 
samhället, både för kommunens profilering och för att tydliggöra att 
medarbetaren är i tjänst.   

Behovet av skyddskläder för kommunens personal inom hemvården beräknas 
innebära en merkostnad på 200 000 kr för nyinköp av skyddskläder för 
hemvårdens medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-02-11 
Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter 
Riskbedömning behov av skyddskläder hemvården 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Vård- och omsorgsnämnden förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Angelie Fröjd (M), Annelie Johnsson (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Anneli Persson (S): 1. Under 2019 tillförs 200 tkr i driftsbudgeten för vård- och 
omsorgsnämnden för nyinköp av skyddskläder för hemvårdens medarbetare. 
2.Från och med 2020 och framåt tillförs 150 tkr i budgeten för vård- och 
omsorgsnämnden för byte samt nyinköp av skyddskläder för hemvårdens 
medarbetare. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, MAN) 
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Dnr VON 24-2019 

§ 33 LSS –Översyn utifrån LSS-utredningen 

Vård- och omsorgsnämnden  beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har i stora delar 
varit oförändrad sedan den trädde i kraft 1994.  

Syftet med regeringens översyn av assistansersättning i 
socialförsäkringsbalken och delar av LSS är att skapa en långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer 
ändamålsenliga insatser i LSS. 

Det föreslås en ny lag som ska heta ”Lag om stöd och service till vissa personer 
med funktionsnedsättning” (LSS). Det föreslås även att staten 
(Försäkringskassan) ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans men 
att kommunerna ska stå för de 20 första timmarna i kostnad i genomsnitt per 
vecka. I utredningen föreslås dessutom tre helt nya insatser. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-06 
Skrivelse: Översyn av LSS och assistansersättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, MAIS, AAJN) 
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Dnr VON 25-2019 

§ 34 Tillbudsrapportering samt sjukfrånvaro Svalövs 
Kommun VoO 2018/2019  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillbudsrapportering januari till februari 2019 med jämförelse från föregående 
års (2018) rapportering. 

Samt sjukfrånvaro för Vård och omsorgspersonal ackumulerad januari till och 
med februari 2019 med jämförelsetal årsrapport 2018. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-03-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR) 
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Dnr - 

§ 35 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

KS 2019-02-11 § 31 Lokalanskaffning avseende särskilt boende, 
trygghetsboende och administrationslokaler 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2019 

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård och 
omsorgsnämndens verksamheter. Redovisningen i mars månad avser  
myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter 
2019-02-12 – 2019-03-11. 

Beslutsunderlag 
Delegationslista, daterad 2019-03-12  

Protokollet ska skickas till: 
- 


