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Anna Berg von Linde (M) 
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Agneta Lenander (V) 
- (L) 

Övriga deltagare Josefine Mangbo, socialchef 
Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg  
Susanne Persson, verksamhetschef Hemvården 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Håkan Andersson 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-02-21, kl. 15.30 
Justerade 
paragrafer §§ 12 - 21 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Håkan Andersson (C)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-02-16 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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§ 16 "Överföring av medel på grund av ändrade dispositioner" och § 20 
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Dnr - 

§ 13 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Josefine Mangbo informerar om: 
a) Övergripande verksamhetsfrågor 

Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om: 

b) Antal lediga platser på särskilt boende per 2018-01-30: 2 

c) Antal sökande till särskilt boende per 2018-01-30: 1 personer (+3 till 
demens), 4 personer totalt 

d) Antal personer på korttidsboende per 2018-01-30: 11 personer 

e) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2018-01-30: Uppgift saknas 

f) Statistik från biståndshandläggarna (VON 26-2018) 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om: 

g) Uppföljning av avvikande händelser 2018-01-01 – 2018-01-31 

h) Lex Sarah 

Verksamhetschef LSS, Monica Ingves informerar om: 

i) Lägesbeskrivning LSS-bostäder 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 3-2017 

§ 14 Bokslut 2017 

Vård- och omsorgsnämnden beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2017-12-31 för vård- och omsorgsnämnden 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten redogör för 2017 års bokslut för Vård- och omsorgsnämnden. 
Avvikelsen i bokslutet jämfört med budget är för Politisk organisation 19 tkr, 
Övergripande Social omsorg -1 372 tkr, Vård och omsorg -1 277 tkr och       
LSS -2 880 tkr. Total avvikelse för nämnden är -5 510 tkr jämfört med budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2017-12-31 för vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AAJN, JEMO) 
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Dnr VON 23-2018 

§ 15 Intern budget 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Budget 2018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns.  

Deltar ej 
Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020, 
fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 161. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2018 för vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, 
visare och ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Under 2017 har kvalitets- och utvecklingsenheten, som är en övergripande 
enhet inom sektor social omsorg, bildats. Samtliga övergripande tjänster inom 
sektor social omsorg är organiserade under vård- och omsorgsnämnden och så 
även denna enhet. Enheten har skapats för att kunna ge en samordnad och ett 
effektivt användande av stödresurser inom sektorn och syftar till att säkerställa 
kvaliteten inom sektorns verksamheter/ekonomi. Enhetens uppdrag är att stödja 
hela sektor social omsorg, vilket innebär att enheten är till gagn för båda 
nämnderna. Budgetmedel 2018 omfördelas från socialnämnden, IFO, till vård- 
och omsorgsnämnden, för två befintliga administrativa tjänster. Den föreslagna 
budgeten innefattar överföring av medel från socialnämnd till vård- och 
omsorgsnämnd om 1 461 tkr. Nämnden har begärt överföring av dessa medel 
för beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-15 
Budget 2018 för vård- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Budget 2018 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 

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

Protokollsanteckning 
Agneta Lenander (V): ”Under de år som vi i V suttit i nämnden har prognosen 
för nämndens verksamheter haft en negativ budget. Boksluten likaså. 
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På kommunfullmäktige i december beslutades att lovpengen ska höjas, för att 
få en budget i balans. För att vi ska kunna utveckla verksamheten, vara en 
trovärdig och attraktiv arbetsgivare som lägger en hållbar budget, måste det 
tillsättas mer resurser.  

Det finns ingen som kan genomföra förbättringar utan att något investeras. Det 
är dags nu. Den ökning av bl.a. hemvårdens timmar, motsvarar åtminstone 7 
vårdanställda. Den ökning ser vi inte komma att mattas av utan snarare det 
motsatta. Därför är den budget som lagts inte tillfredsställande”. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AAJN, JEMO) 
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Dnr VON 27-2018 

§ 16 Överföring av medel på grund av ändrade 
dispositioner 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för  
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Nämnden begär överföring av 1 461 tkr i budgetmedel från 
socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020, 
fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 161. Kommunförvaltningen 
har tagit fram förslag till budget 2018 för vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, 
visare och ekonomiska ramar för verksamheterna. 

Under 2017 har kvalitets- och utvecklingsenheten, som är en övergripande 
enhet inom sektor social omsorg, bildats. Samtliga övergripande tjänster inom 
sektor social omsorg är organiserade under vård- och omsorgsnämnden och så 
även denna enhet. Enheten har skapats för att kunna ge en samordnad och ett 
effektivt användande av stödresurser inom sektorn och syftar till att säkerställa 
kvaliteten inom sektorns verksamheter/ekonomi. Enhetens uppdrag är att stödja 
hela sektor social omsorg, vilket innebär att enheten är till gagn för båda 
nämnderna. Budgetmedel 2018 omfördelas från socialnämnden, IFO, till vård- 
och omsorgsnämnden, för två befintliga administrativa tjänster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-15 
Budget 2018 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Nämnden begär överföring av 1 461 tkr i budgetmedel 
från socialnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (AAJN, JEMO) 
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Dnr VON 96-2017 

§ 17 Uppdrag vård- och omsorgsnämnden 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Föreslagna uppdrag för 2018 inom Vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Tre av kommunfullmäktiges mål för 2018 är riktade till vård- och 
omsorgsnämnden; 

KF mål 5 

Utveckla den kommunala informationen och kommunikationen. 

KF-mål 6 

Vara en attraktiv arbetsgivare. 

KF-mål 7 

En Vård- och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt 
liv utifrån dina förutsättningar.  

Vid nämndsammanträde 2017-09-13 fick sektor Social Omsorg i uppdrag att 
genomföra en översyn av nämndens befintliga uppdrag kopplade till 
kommunfullmäktigemålen.   

2017-09-28 presenterades förslag till nya uppdrag för Vård- och 
Omsorgsnämnden med uppföljning 2017-10-12 enligt följande; 

Mål 5 

Genom delaktighet skapa en tydlig och tillgänglig information och dialog om vår 
verksamhet med medborgarna.  

Mål 6 

Vi ska skapa en enkel, tydlig och sektorsövergripande värdegrund som är ett 
verktyg i vardagen.  

Det ska finnas en tydlighet i varje medarbetares roll och ansvar.  

Främja kompetensutvecklingen.  

Mål 7 

Vård- och omsorg skall öka brukarens självbestämmande, delaktighet och 
främja en meningsfull vardag.  

LSS-verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. 

Öka möjligheten för brukare att komma närmare den öppna arbetsmarknaden.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Uppdrag Vård- och Omsorgsnämnden 2018”, daterad 2018-
02-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Föreslagna uppdrag för 2018 inom Vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter fastställs. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO) 
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Dnr VON 1-2017 

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2017, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige och revisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger en 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. 

För kvartal 4 2017 finns 15 beslut att rapportera, 3 beslut inom LSS och 12 
beslut inom vård och omsorg. Av dessa är det 4 beslut som inte har verkställts 
vid tidpunkten för inrapporteringen till IVO. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2017, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige och revisionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, MAIS, SAMA) 
Kommunfullmäktige  
Kommunrevisionen 
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Dnr VON 22-2018 

§ 19 Remissvar på strategisk lokalförsörjningsplan för 
Svalövs kommun 2017-2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom lokalförsörjningsprogram 
med detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till 2030.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2016-12-05 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
en strategisk lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till 2037, med 
detaljerad plan för de första fem åren och en utblick på ca 20 år.  

Under arbetets gång har det resulterat i ett dokument med benämningen 
Lokalförsörjningsprogram med detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till år 
2030. Tidsperioden stannar vid 2030 då tillgänglig befolkningsprognos inte 
sträcker sig längre.  

Kommunens befolkning ökar med cirka 100 personer per år. Att kommunen 
förväntas få fler invånare kommer främst påverka planeringen av antalet 
förskoleplatser, ny grundskola samt olika boendelösningar för nyanlända och 
ensamkommande flyktingungdomar. Även andelen äldre i behov av vård och 
omsorg tenderar att öka. För att möta detta behov planerat och kostnads-
effektivt, är ett lokalförsörjningsprogram ett viktigt planeringsunderlag inför 
denna lokalanskaffning. Detta program ger förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov 
i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att 
kunna bedöma framtida investeringsbehov samt kommunens samlade 
lokalkostnader. Programmet ska användas av nämnder och styrelser i det årliga 
arbetet i samband med kommunens strategiska plan- och budgetprocess. 

2017-11-20 redovisades programmet för Kommunstyrelsens arbetsutskott som 
återremitterade programmet till förvaltningen för skyndsam komplettering av 
idrottshallar, bibliotek och samlingslokaler. Denna komplettering utfördes under 
december 2017 och januari 2018 och en reviderad version upprättades, daterad 
2018-01-15. Justerade sidor är 4, 8 och 10 och nya sidor är 50 till 55 samt 83 
och 84. 

2018-01-29 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att berörda nämnder 
samt rådet för funktionshindrade och pensionärer, skall ges möjlighet att yttra 
sig om Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022, med utblick till 2030, daterat 
2018-01-15.  

Lokalförsörjningsprogrammet har tagits fram under ledning av sektorn för 
Samhällsbyggnad. Uppgiftslämnare från sektor social omsorg har i huvudsak 
varit enhetschef/utvecklingsstrateg Camilla Knobblock, men även respektive 
verksamhetschef samt socialchef har deltagit i arbetet. Underlag har 
fortlöpande lämnats och sektorn har fortlöpande givits möjlighet att revidera 
programmet samt komplettera uppgifterna. Bedömningen är att 
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lokalförsörjningsprogrammet visar Vård- och omsorgsnämndens samlade 
lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv.   

Vård- och omsorgsnämnden ges nu möjlighet att yttra sig i ärendet och 
förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsprogram 
2017 till 2022 med utblick till 2030. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-07 
Lokalförsörjningsprogram 2017 till 2022 med utblick till 2030, reviderad 
upplaga, daterad 2018-01-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom 
lokalförsörjningsprogram med detaljerad plan 2017 till 2022 med utblick till 
2030. 

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

Protokollsanteckning p. 6 
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C): ”Planen bör vara tydligare vad 
gäller utökning av bostäder för äldre och funktionshindrade.  
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (JEMO, MNVR, SAMA) 
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Dnr - 

§ 20 Uppdrag att utreda behov av boendeplatser för 
äldre i framtiden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att  

• Utreda behoven av olika boendeformer med start från idag och 
över tid med hänsyn tagen till framtida generationers 
boendeönskemål och krav.  

• Utreda möjligheten till fler somatiska vårdplatser. 

• Utreda möjligheten att i en nybyggnation kunna stimulera andra 
seniorer i kommunen att flytta till ett tryggare boende.  

2. Uppdragen ska redovisas senast den 24 maj 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden anser att det finns skäl att närmre utreda det framtida behovet av 
boendeformer m.m. varför ett uppdrag riktas till förvaltningen. 

Uppdraget får synkroniseras med pågående process vad gäller 
lokalförsörjningsplan. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Förvaltningen ges i uppdrag att • Utreda behoven av 
olika boendeformer med start från idag och över tid med hänsyn tagen till 
framtida generationers boendeönskemål och krav. • Utreda möjligheten till fler 
somatiska vårdplatser. • Utreda möjligheten att i en nybyggnation kunna 
stimulera andra seniorer i kommunen att flytta till ett tryggare boende. 2. 
Uppdragen ska redovisas senast den 24 maj 2018 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, CAKK) 
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Dnr VON 24-2018 

§ 21 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Det finns ett delegeringsbeslut mellan perioden 2016-02-22 – 2018-02-07: 

2018-01-31 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Överenskommelsen är tecknad av socialchef Josefine Mangbo och Olof Röstin. 

2017-12-18 Avtal för leverans av Trygghetslarm och larmmottagning mellan 
Tunstall AB och Svalövs kommun. Avtalet är tecknat av ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden Anders Svärd.  

2017-11-13 Direktupphandling av bemanning av t.f. enhetschef vård och 
omsorg mellan Svalövs kommun och Bravura Sverige AB. Avtalet är tecknat av 
verksamhetschef Susanne Persson. 

2016-02-22 Offert/Prislista gällande avtal inhyrning sjuksköterskor mellan 
Svalövs kommun och Nurse Partner Scandinavia AB. Avtalet är tecknat av 
verksamhetschef Susanne Persson. 

Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för 
perioden 2018-01-01 – 2018-01-31. 

Det finns även delegeringsbeslut från perioden 2018-01-10 – 2018-02-07 
(Bostadsanpassning, sekretess). 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-01-01 – 2018-02-07 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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