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Dnr -

§ 101 Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om:
a) Lägesrapport Covid-19
Cecilia Andersson, tf socialchef vård och omsorg, informerar om:
b) Boendekö särskilt boende/demens
c) Personal och rekrytering
d) Upphandlingar
e) Tunstall, förlängning av avtal för larm (VON 25-2018)
f) Trainee september 2022, ”Chef på tillväxt”
g) Lantlyckan
h) Kvalitetsutveckling under 2021
i) Sjukfrånvaro vård och omsorg/LSS

Justerare
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§ 102 Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
a)

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Dom från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 53215-21 (VON 120-2021)
Meddelande från kammarkollegiet angående återrapportering av statsbidrag
(VON 123-2020)
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Dnr VON 47-2021

§ 103 Ekonomisk uppföljning/prognos per den siste
oktober 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2021 för vård- och

omsorgsnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/prognos för vård- och
omsorgsnämnden.
För perioden januari-augusti redovisade vård- och omsorgsnämnden totalt en
negativ resultat med -6298 tkr i utfall jämfört med budget för perioden.
Nämnden lämnade en negativ helårprognos om -10 534 tkr jämfört med
helårsbudget för 2021.
I september prognos, lämnade vård- och omsorgsnämnden en oförändrad
helårsprognos jämfört med tidigare lämnade prognos per den 31 augusti.
För perioden januari-oktober redovisar vård- och omsorgsnämnden totalt ett
negativt resultat med -7074 tkr vilket är en försämring med 777 tkr jämfört med
föregående resultat per 31 augusti.
Trots resultatförsämringen prognostiserats nämnden en positiv
kostnadsutveckling på grund av en förbättrad prognos inom LSS. Därmed
lämnar vård och omsorgsnämnden en helårsprognos på negativ -8 640 tkr,
alltså en förbättrad prognos med 1 894 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-09
Uppföljning/Prognos oktober 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2021 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 (CCAN, JRKH, CAKK, AEWD, MEAN)
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Dnr VON 47-2021

§ 104 Extra ekonomisk uppföljning/prognos oktober
2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2021 för vård- och

omsorgsnämnden godkänns.
2. Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/prognos för vård- och
omsorgsnämnden.
För perioden januari-augusti redovisade vård- och omsorgsnämnden totalt en
negativ resultat med -6298 tkr i utfall jämfört med budget för perioden.
Nämnden lämnade en negativ helårprognos om -10 534 tkr jämfört med
helårsbudget för 2021.
I september prognos, lämnade vård- och omsorgsnämnden en oförändrad
helårsprognos jämfört med tidigare lämnade prognos per den 31 augusti.
För perioden januari-oktober redovisar vård- och omsorgsnämnden totalt ett
negativt resultat med -7074 tkr vilket är en försämring med 777 tkr jämfört med
föregående resultat per 31 augusti.
Trots resultatförsämringen prognostiserats nämnden en positiv
kostnadsutveckling på grund av en förbättrad prognos inom LSS. Därmed
lämnar vård och omsorgsnämnden en helårsprognos på negativ -8 640 tkr,
alltså en förbättrad prognos med 1 894 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12
Extra månadsuppföljning/prognos oktober 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2021 för vård- och
omsorgsnämnden godkänns. 2. Den särskilda uppföljningen överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, IANR, DAZK, JRKH, EMTO, CAKK)
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr VON 47-2021

§ 105 Volymökning LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-08-03, § 63, avseende

förslag till kommunstyrelsen punkt 1 och 2 upphävs.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 2021 om

800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-08-03, § 63, beslutades
att 1) Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta handlingsplan för budget i
balans. 2) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att om intresse finns från
andra kommuner genomföra försäljning av platser för barnboende LSS. 3)
Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i
september göra en särskild redovisning av: erhållna statsbidrag för 2021,
driftskostnader licenser, förutsättningar för digital tillsyn, digitala inköp och
medicindelning 4) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och
omsorgsnämnden i oktober göra en särskild redovisning av:
vaktmästarorganisation vård- och omsorg, resursfördelningssystem hemvård,
lämna förslag på bemanningstäthet på Särskilt boende och Särskilt boende
demens. 5) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och
omsorgsnämnden i december göra en särskild redovisning av: sektorns
administrativa planerare/stödfunktioner och digitala planeringssystem. 6)
Kommunstyrelsen och revisionen uppmärksammas på att statsbidrag till
regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 omgång 3 ej sökts för
perioden december 2020.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade samtidigt att föreslå kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige 1)Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad
driftsbudget för 2021 om 2 200 tkr avseende tillkommande volymökning 2021
(avser ett retroaktivt LSS-ärende från 2020). 2) Vård- och omsorgsnämnden
beviljas 1 200 tkr från centrala medel från tidigare avsatta medel från
Migrationsverket (etableringsschablon) för att täcka kostnader LSS, då den
enskilde blivit svensk medborgare varvid ersättning uteblev från
Migrationsverket.
Verksamheten har under 2021 arbetat hårt för att upprätthålla normal LSSverksamhet trots begränsningar på grund av covid-19. I början av året var
sjukfrånvaron inom LSS mycket högre än normalt (januari 15,13 % vilket kan
jämföras med 7,57 % i september månad). Efter att handlingsplan budget i
balans beslutades av vård- och omsorgsnämnden i augusti har ett flertal
förändringar skett som innebär minskade kostnader för verksamheten.
Vakanser inom LSS-administrationen har inneburit minskade
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personalkostnader, ett kommunbeslut har upphört från och med september till
följd av att Försäkringskassan beslutat om assistansersättning samtidigt som
två andra kommunbeslut har upphört. Sammantaget innebär ovanstående att
det prognosticerade underskottet inom LSS för helår 2021 har minskat från - 4
068 tkr i juni, till - 3 250 tkr i augusti och till - 800 tkr i oktober. Den kvarstående
negativa avvikelsen kan alltjämt hänföras till volymökning inom LSS.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att vård- och
omsorgsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 2021-08-03, § 63,
avseende förslag till kommunstyrelsen punkt 1 och 2. Samtidigt föreslår
förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden att begär utökad driftsbudget för
2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-08-03, § 63,
avseende förslag till kommunstyrelsen punkt 1 och 2 upphävs.
Angelie Fröjd (M) förslag till kommunstyrelsen: 1. Vård- och omsorgsnämnden
beviljas utökad driftsbudget för 2021 om 800 tkr avseende tillkommande
volymökning LSS 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, MAIS, CAKK, JRKH)
Kommunstyrelsen
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Dnr VON 181-2021

§ 106 Upphandling av bemanningstjänster,
sjuksköterskor
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Tf sektorschef vård och omsorg/LSS bemyndigas underteckna

upphandlingsprotokoll avseende direktupphandling av
bemanningstjänster av sjuksköterskor.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med direktupphandlingen är att få försörjning av sjuksköterskor genom
att teckna bemanningsavtal. Avtalade ramavtalsleverantörer kan ej leverera i
enlighet med tecknat kontrakt.
Kommunen planerar att genomföra ett annonserat förfarande under 2022.
Upphandlingen sker som en direktupphandling med hänsyn till synnerlig
brådska. Då summan för upphandlingen överstiger delegationsnivåerna ska
ärendet tas till nämnd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11
Upphandlingsprotokoll

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Tf sektorschef vård och omsorg/LSS bemyndigas
underteckna upphandlingsprotokoll avseende direktupphandling av
bemanningstjänster av sjuksköterskor.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, BAPN)
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Dnr VON 86-2021

§ 107 Komplettering av lex Sarah-anmälan, dnr 3.1.2 29534/2021-3
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka svar på begäran om

komplettering, daterad 2021-11-16, inkl. bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 5 augusti 2021 tagit emot en
anmälan om en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah
från vård- och omsorgsnämnden i Svalövs kommun. IVO har den 26 oktober
2021 begärt fler uppgifter om lex Sarah-anmälan avseende orsaker till den
påtagliga risken för det allvarliga missförhållandet, åtgärder för att undanröja
risken, åtgärder som planeras i verksamheten för att förhindra att liknande
risker för missförhållanden uppstår igen samt bedömning om något liknande
skulle kunna inträffa igen.

Beslutsunderlag
Svar på begäran om komplettering, daterad 2021-11-16, inkl. bilaga
Begäran om komplettering IVO, daterad 2021-10-26
Svar på begäran om komplettering, daterad 2021-09-28, inkl. bilaga
Analys/utredning lex Sarah
Begäran om komplettering IVO, daterad 2021-08-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka svar på
begäran om komplettering, daterad 2021-11-16, inkl. bilaga.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SARA)

Justerare
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Dnr VON 168-2021

§ 108 Resursfördelningssystem hemvård
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och

omsorgsnämnden i december återkomma med fortsatt uppföljning av
nivåsystemet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 149, att 1) Ersättningsbeloppet för
serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2018 vara 440 kr exkl. moms.
2) Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj
2018 vara 544 kr exkl. moms. Av då aktuellt beslutsunderlag framkommer att
kommunfullmäktige den 28 februari 2011 beslutade att valfrihetssystem enligt
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2019-09-11,§ 85, att förslag till
nivåsystem i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-06-10, § 59, beslutade
nämnden att notera informationen om uppföljning nivåsystem och avgifter i
hemvården.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i oktober göra en
särskild redovisning av resursfördelningssystem hemvård.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-28, § 93, att 1) Informationen
noteras. 2) Sektor vård och omsorg/LSS uppdras att till nämnden i november
återkomma med en särskild redovisning av resursfördelningssystem hemvård.
Sektor vård och omsorg/LSS har under hösten 2021 gjort en uppföljning av
nivåsystemet. Uppföljningen kan konstatera att verksamheten under 2020 och
2021 inte har ersatt hemvården enligt den av vård- och omsorgsnämnden
beslutade nivåsystemet.
Sektor vård- och omsorg/LSS kommer att till vård- och omsorgsnämnden i
december återkomma med fortsatt uppföljning av nivåsystemet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-17
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-28, § 93
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-06-10, § 59
Rapport Uppföljning av nivåsystem och avgifter i hemvården,
daterad 2020-05-28
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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 85
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-08-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras. 2. Sektor
vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i december
återkomma med fortsatt uppföljning av nivåsystemet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)
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Dnr VON 167-2021

§ 109 Bemanningstäthet på Särskilt boende och Särskilt
boende demens
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetens snittvärden för bemanningstäthet särskilt boende,

särskilt boende demens och korttidsenheten fastställs enligt följande:
särskilda boenden somatik 0,60, särskilt boende demens 0,80 och
kortidsenheten 0,80.
2. Ärendet återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden i augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i oktober lämna förslag
på bemanningstäthet på särskilt boende och särskilt boende demens.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-28, § 94 att 1) Redovisning av
bemanningstäthet särskilt boende och särskilt boende demens noteras.
2) Sektor vård och omsorg/LSS uppdras att till nämnden i november
återkomma med förslag på bemanningstäthet särskilt boende och särskilt
boende demens.
Personalkostnader står för merparten av vård- och omsorgsnämndens budget.
Det innebär att det är viktigt att bemanningsnivån inom verksamheterna är
optimal för att kunna säkerställa en god och säker vård på samtliga enheter.
För kommunens särskilda boenden varierar budgeterad bemanningstäthet på
särskilt boende mellan 0,55 – 0,71 åa, demens 0,75 – 0,82 åa och
korttidsenheten 0,89. Nyckeltal för bemanning är 0,65 särskilt boende,
0,75 demens och 0,80 korttidsboende.
Förvaltningen föreslår följande bemanningstäthet: särskilda boenden somatik
0,60, särskilt boende demens 0,80 och kortidsenheten 0,80.
Förändringarna ska genomföras enligt följande:
 Riskanalys ska genomföras tillsammans med personal och fackliga
organisationer
 Uppföljning sex månader efter genomförda förändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-12
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-28, § 94
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Anneli Persson (S):
1. Verksamhetens snittvärden för bemanningstäthet särskilt boende, särskilt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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boende demens och korttidsenheten fastställs enligt följande: särskilda
boenden somatik 0,60, särskilt boende demens 0,80 och kortidsenheten 0,80.
Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Angelie Fröjd (M): 2. Ärendet
återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden i augusti 2022.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, AEWD)
Mötet ajournerades 15.29-15.33

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 29-2021

§ 110 Revidering av delegationsordning för vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för vård- och

omsorgsnämnden, daterad den 11 november 2021, godkänns och
antas att gälla från och med 22 november 2021.

Sammanfattning av ärendet
Att fatta beslut med stöd av delegationsordningen innebär att besluta på
nämndens eller styrelsens vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast
ändras av högre instans efter överklagande i lagstadgad ordning.
Delegationsordningen behöver uppdateras löpande utifrån nya föreskrifter,
lagförändringar etc. och ska därför ses som ett levande dokument.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-11, § 246, att 1) Riktlinjer för ansökan om
statsbidrag, daterade den 1 oktober 2021, antas. 2) Samtliga nämnder
uppmanas revidera respektive delegationsordning i enlighet med det arbetssätt
som framgår av riktlinjerna för ansökan om statsbidrag.
Aktuell revidering avser förändringar i avsnitt Ekonomiärenden, punkt 2.4, 2.5
och 2.14 , samt inledningen. Förslaget innebär att sektorschef, efter samråd
med ordförande, ges möjlighet att ansöka om statsbidrag. Vidare införs ett
förtydligande att det inte är möjligt att delegera rätten att ansöka om statsbidrag
för verksamhet som annars inte kommit till stånd, eller som innebär krav på
kommunal medfinansiering med pengar eller andra resurser.
Därutöver föreslås att delegaten i fråga om Lex Sarah-anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg ändras från verksamhetschef till sektorschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11
Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2021-11-11
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 246

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Förslag till reviderad delegationsordning för vård- och
omsorgsnämnden, daterad den 11 november 2021, godkänns och antas att
gälla från och med 22 november 2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SARA)

Justerare
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Dnr VON 54-2021

§ 111 Avvikelserapport HSL och SoL, vård och omsorg
samt LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vid en sammanställning av avvikelser för juni, juli och augusti 2021 kunde
sektorsledningen konstatera att det finns brister i rapporteringssystemet. Ett
arbete har påbörjats med att utveckla och bygga om systemet så att
avvikelserna kan utredas korrekt och att åtgärderna höjer kvalitén samt
motverkar att liknade brister uppkommer igen.
Under juni, juli och augusti inkom 320 avvikelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15

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 (CCAN, MAIS, MEAN, AEWD, JYBD)

Justerare
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Dnr VON 3-2021

§ 112 Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Redovisningen inkluderar myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2021-10- 21 – 2021-11-15
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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