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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 08.30- 09.55 

Beslutande Agneta Lenander (V) 
Eva Olofsson (C) 
Anna Berg von Linde (M), tjg. ers. för Stefan Pettersson (M) 
Ingrid Ekström (SD), vice ordf. 
Anneli Persson (S), ordf. 
Martin Rosdahl (C) 
Anette Hallberg (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Katarina Lundgren (S) 
- (MP) 
- (SD) 
- (S) 
- (S) 
- (L) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, t.f. socialchef 
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg, §§ 44-47 
Anna Johnsson, ekonom, §§ 44-47 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Eva Olofsson  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-05-14, kl. 13.15 
Justerade 
paragrafer §§ 44 - 50 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Eva Olofsson (C)   

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

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-11 

Anslaget under tiden 2018-05-15 – 2018-06-05 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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§ 44 Beslutad ärendelista 
§ 45 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvården .............. 4 
§ 46 Åtgärder med anledning av antagen kompletteringsbudget för 2018 ....... 6 
§ 47 Ytterligare ett sammanträde för rådet för funktionshindrade och 

pensionärer hålls 2018 .............................................................................. 7 
§ 48 Anställning av verksamhetschef inom vård och omsorg........................... 8 
§ 49 Rekrytering inom verksamheten vård och omsorg ................................... 9 
§ 50 Information ............................................................................................... 10 
 
Ärendena §§ 47-50 lades till på sammanträdet.   
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Dnr VON 58-2017, KS 232-2017 

§ 45 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom 
hemvården 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige  

1. Ersättningsbelopp för LOV höjs retroaktivt från och med den 1 januari 
2018. Beloppen höjs från 387 kr till 429 kr exkl. moms för 
serviceinsatser och från 488 kr till 530 kr exkl. moms för 
omvårdnadsinsatser. 

2. Anslaget till sektor social omsorg för hemvården är fr.o.m. den 1 januari 
2018 rörligt och baseras på antalet brukartimmar föregående år. 
Avstämning sker i samband med ekonomisk uppföljning då eventuella 
avvikelser justeras. 

3. Ersättningsbelopp LOV räknas framöver upp till 94 % med 
lönekostnadsökning och till 6 % enligt kommunfullmäktiges budget 
avseende kompensation för kostnadsinflation. 
 

4. För 2018 tillförs 1 400 tkr i driftsbudgeten för hemvårdens verksamhet 
för att täcka höjt ersättningsbelopp för LOV serviceinsatser och 
omvårdnadsinsatser. 
 

5. För 2018 tillförs 370 tkr i investeringsbudgeten för vård och omsorg för 
inköp och installation av en ny modul till befintligt verksamhetssystem 
för att minska det manuella arbetet vid uppföljning/statistikframtagning 
av hemvårdens verksamhet. 
 

6. Hemvårdens resultatutjämningsfond, som hade en utgående balans 
2017 på -9 776 616 kr, regleras till 0 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
En översyn gjordes av LOV-pengen 2013 som resulterade i en höjd ersättning 
retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 2013. Trots justerad ersättning visade 
hemvården ett negativt resultat för 2013 och gör det alltjämt. För 2016 var 
resultatet för hemvården -1 546 728 kr. Totalsumman för 
resultatutjämningsfonden var per den sista december 2016 -8 184 059 kr, se 
tabell nedan. För 2017 var resultatet - 1 592 557 kr. 
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Se vidare tjänsteskrivelse daterad 2018-04-06 för vidtagna åtgärder för att 
effektivisera verksamheten, översyn av ersättningssystemet hösten 2017, 
antalet utförda timmar 2014-2017, kostnad per utförd timme, hemvårdens 
utmaningar, jämförelse med andra kommuner, finansiering av LOV- 
verksamheten och uppräkning av LOV-ersättning. 

En höjning av ersättningsbelopp för LOV retroaktivt från och med den 

1 januari 2018 från 387 kr till 429 kr exkl. moms för serviceinsatser och från 488 
kr till 530kr exkl. moms för omvårdnadsinsatser innebär att anslaget för 
hemvårdens verksamhet behöver höjas med 1 400 tkr för 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-06 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 179 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04, § 191 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-01, § 73 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-23, inkl. bilaga 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 118 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1-4 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S), Eva Olofsson (C) och Agneta Lenander (V): Vård- och 
omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 

1. Ersättningsbelopp för LOV höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2018. 
Beloppen höjs från 387 kr till 429 kr exkl. moms för serviceinsatser och från 488 
kr till 530 kr exkl. moms för omvårdnadsinsatser. 2. Anslaget till sektor social 
omsorg för hemvården är fr.o.m. den 1 januari 2018 rörligt och baseras på 
antalet brukartimmar föregående år. Avstämning sker i samband med 
ekonomisk uppföljning då eventuella avvikelser justeras. 3. Ersättningsbelopp 
LOV räknas framöver upp till 94 % med lönekostnadsökning och till 6 % enligt 
kommunfullmäktiges budget avseende kompensation för kostnadsinflation. 4. 
För 2018 tillförs 1 400 tkr i driftsbudgeten för hemvårdens verksamhet för att 
täcka höjt ersättningsbelopp för LOV serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. 
5. För 2018 tillförs 370 tkr i investeringsbudgeten för vård och omsorg för inköp 
och installation av en ny modul till befintligt verksamhetssystem för att minska 
det manuella arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens 
verksamhet. 6. Hemvårdens resultatutjämningsfond, som hade en utgående 
balans 2017 på -9 776 616 kr, regleras till 0 kr. 

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (JEMO, AELD, SNLN, CAKK, AAJN, MAN, LELE) 
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Dnr VON 27-2018, KS 3-2017 

§ 46 Åtgärder med anledning av antagen 
kompletteringsbudget för 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreliggande handlingsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2018-04-23 § 57 i ärende om 
kompletteringsbudget för 2018. Följande beslutspunkter påverkar vård- och 
omsorgsnämndens budget:  
 
4. Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att 
hantera en reducering av budgetramen med 50 tkr inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 
 
14. Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten med 
hänsyn till ny ram.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att det fattade beslutet om en reducering av 
budgetramen med 50 tkr för vård- och omsorgsnämnden 2018 är rimligt att 
genomföra utan att det är menligt för verksamheten. Beslutet innebär fortsatt 
noggrann prövning avseende kurser och konferenser för vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 57 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreliggande 
handlingsplan. 

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

§ 47 Ytterligare ett sammanträde för rådet för 
funktionshindrade och pensionärer hålls 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
1. Informationen noteras.  

 
Sammanfattning av ärendet  
Av reglementet för rådet för funktionshindrade och pensionärer framgår att 
rådet är organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden. Nämndens 
ordförande och vice ordförande är tillika rådets ordförande och vice ordförande. 
Respektive ledamot och ersättare i nämnden är tillika ledamot och ersättare i 
rådet.  
 
Vidare framgår av reglementet att rådet ska sammanträda minst två gånger per 
år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens 
budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice 
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.  
 
Kommunförvaltningen har tillsammans med rådets ordförande tagit fram datum 
för sammanträde i vilket hänsyn tagits till helgdagar samt planerade 
sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott 
m.m.  
 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder 2018 följande 
dagar (kl. 13.00): 8 februari, 17 maj och den 8 november.  
 
På rådets sammanträde den 22 februari uttryckte mer än hälften av 
ledamöterna att ett extra sammanträde skulle hållas. Detta sammanträde 
kommer att äga rum den 30 augusti 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Anneli Persson (S): Informationen noteras.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA) 
Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
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Dnr VON 61-2018 

§ 48 Anställning av verksamhetschef inom vård och 
omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att 
samråda med kommunförvaltningen vid den aktuella anställningen av 
verksamhetschef inom vård och omsorg.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegeringsordning för kommunstyrelsen i Svalövs kommun antagen 
2018-02-26, framgår det av punkten 3.2 ”Personalärenden” att anställning av 
verksamhetschefer, rektor/områdeschef eller motsvarande är delegerat från 
kommunstyrelsen till kommunchef efter samråd med respektive nämnd. 

Utifrån rådande situationen inom verksamhet vård och omsorg är det viktigt att 
samråd kan ske skyndsamt. Därför föreslås att nämnden  ger ordförande i 
uppdrag att samråda med kommunförvaltningen vid den aktuella anställningen 
av verksamhetschef inom vård och omsorg . 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S), Eva Olofsson (C), Ingrid Ekström (SD), Anette Hallberg (S), 
Anna Berg von Linde (M), Martin Rosdahl (C) och Agneta Lenander (V): 1. 
Vård- och omsorgsnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att samråda 
med kommunförvaltningen vid den aktuella anställningen av verksamhetschef 
inom vård och omsorg.  

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar om 
detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN) 
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Dnr VON 61-2018 

§ 49 Rekrytering inom verksamheten vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen godkänns och nämnden medger att rekrytering får ske 
utöver givna ekonomiska ramar i första hand med en 
tillsvidareanställning och i andra hand med anställning av konsult inom 
verksamheten vård och omsorg.  

Sammanfattning av ärendet 
T.f. socialchef Stefan Larsson informerar om att man eventuellt behöver gå 
utöver givna anslag vid rekryteringar inom verksamheten vård och omsorg.  

Vård- och omsorgsnämnden förordar att rekryteringen i första hand ska ske 
med en tillsvidare anställning och i andra hand med anställning av konsult. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Informationen godkänns och nämnden medger att 
rekrytering får ske utöver givna ekonomiska ramar i första hand med en 
tillsvidareanställning och i andra hand med anställning av konsult inom 
verksamheten vård och omsorg.  

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar om 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN) 
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Dnr VON 61-2018 

§ 50 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
T.f. socialchef Stefan Larsson informerar om den rådande ekonomiska 
situationen inom sektor vård och omsorg. Under punkten överförde t.f. 
socialchef sekretessuppgifter gällande personuppgifter som är skyddade enligt 
offentlighets- och sekretesslagen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): Informationen noteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar om 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN) 
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