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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-15.25 
Ajournering kl. 14.40-14.50 
 

Beslutande Agneta Lenander (V) 
Eva Olofsson (C) 
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) 
Anna Berg von Linde (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
- (S) 
Marcus Donnerhag (S) 
Pernilla Ekelund (L) 

Övriga deltagare Monica Ingves, t.f. socialchef IFO 
Stefan Larsson, t.f. verksamhetschef vård och omsorg, § 70-71 p. a)-g) 
Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Anna Johnsson, ekonom 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Cecilia Hagström, HR-chef, § 70-71 p. a)-g) 
Karin Sjunnesson, personalrepresentant 
Susanne Bodén, enhetschef Åsgården, § 70-71 p. a)-n) 
Carina Nilsson, enhetschef Solgården, § 70-71 p. a)-n) 
Anneli Jönsson, enhetschef hemsjukvården, § 70-71 p. a)-n) 
Annette Liljeblad, enhetschef hemvården, § 70-71 p. a)-n) 
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Utses att justera Eva Olofsson  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-08-17, kl. 11 
Justerade 
paragrafer §§ 70 - 74 

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 2018-08-16 

Anslaget under tiden 2018-08-17 – 2018-09-07 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr VON 26-2018 

§ 71 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

T.f. socialchef Stefan Larsson informerar om: 
a) Övergripande verksamhetsfrågor 
b) Välfärdsteknik 
c) Bemanningsprocesser 
d) Matdistribution 
e) Arbetsmiljöverket inspekterar äldreomsorgen (dnr VON 99-2018) 

f) Organisationsutredning – workshops har inplanerats och kommer 
att vara klara i början av september. 

g) Chefsrekrytering vård och omsorg. 

h) Redogörelse för sommaren. 

i) Policy biståndshandläggning, medboende. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om: 

j) Antal lediga platser på särskilt boende per 2018-06-30: 1 

k) Antal lediga platser på särskilt boende, demens per 2018-06-30: 0 
 

l) Antal sökande till särskilt boende per 2018-06-30:  9 personer 
(varav 1 st som köar som medboende och 2 st som köar till 
parboende)  

m) Antal sökande till särskilt boende, demens per 2018-06-30: 6 
personer (varav  2 st som köar till parboende)  

n) Antal personer på korttidsboende per 2018-06-30: 6 personer, varav  
1 st som väntar på demensplats. 

Statistiken för juli månad mailas till ledamöter och ersättare. 

o) Statistik från biståndshandläggarna: 

Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2018-06-30: 22 personer 

Totalt 60 st. bifall, varav 5 st. särskilt boende, 43 till hemtjänst och 12 
korttiden. 

Totalt 2 st avslag på hemvård och 1 st på korttiden.  

p) Uppföljning av avvikande händelser 2018-06-01 – 2018-06-30 
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Ajournering kl. 14.40-14.50 

Enhetschef/utvecklingsstrateg Camilla Knobblock informerar om: 

q) -Biståndsbedömt trygghetsboende 

     -Stimulansmedel för välfärdsteknik om ca 500 tkr (Dnr VON 103-
2018) 

     -Uppräkning av LOV-peng 2018 med hänsyn till                        
lönekostnadsökning 

Verksamhetschef inom LSS Monica Ingves informerar om: 

r) -Lokaler för kompletterande korttidsverksamhet på Ängslyckan har 
iordningsställts. Beräknas öppnas i september.  
 
-Enhetschefer LSS och administrativ personal har flyttat till tidigare 
lokaler för Ettans HVB, Svalegatan 1. 
 
-Lägenheter Solgården. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 3-2018 

§ 72 Ekonomisk uppföljning per 2018-06-30 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2018-06-30 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 30 juni 2018. Avvikelsen till och med juni är för Politisk 
organisation 2 tkr, Övergripande social omsorg 484 tkr, Vård och omsorg           
-1 409 tkr och LSS -3 549 tkr.  

Prognosen för helår 2018 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med -2 050 tkr, varav Övergripande social omsorg med 200 tkr, Vård och 
omsorg med -200 tkr och LSS med -2 050 tkr. Politisk organisation visar en 
prognos lika med budget. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-28 § 82 Kompletteringsbudget 2018 
samt Uppräkning av ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) och 
resultatutjämningsfond inom hemvården, att anslaget till sektor social omsorg 
för hemvården fr.o.m. den 1 januari 2018 är rörligt beroende på antal utförda 
timmar. Avstämning av detta anslag kommer att ske i samband med 
delårsbokslutet men ger i denna prognos en positiv avvikelse med 400 tkr. 
Detta kommer att justeras i budget till delårsbokslutet och innebär att den 
faktiska prognosen för VoO är -600 tkr. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-04-23 § 57 Kompletteringsbudget 
2018, ska vård- och omsorgsnämnden göra besparingar med 50 tkr 2018. 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till besparingar fastställdes i 
Kommunstyrelsen 2018-05-14 § 110, vilket innebär besparing på 25 tkr inom 
vård och omsorg och 25 tkr inom LSS. Besparingarna är inlagda i budget. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2018-06-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14 § 110 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-28 § 82 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): Ekonomisk uppföljning per 2018-06-30 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 
- 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, AAJN, MLLG, MAIS, CAKK) 
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Dnr - 

§ 73 Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Information om senior- och anhörigmässa den 5 oktober 2018 i 

kommunhuset.  

b) Skriftlig information: 

Kommunfullmäktiges beslut från 2018-06-18 § 103 – Budget 2019, plan 2020-
2021 (KS 315-2017). 

Kommunfullmäktiges beslut från 2018-06-18 § 106 – Kostpolicy med tillhörande 
riktlinjer för Svalövs kommun 2017-2022 (KS 335-2017). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 70-2018 

§ 74 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen noteras.  

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

Delegeringsbeslut fattade mellan perioden 2018-06-05 – 2018-08-09: 

Delegationsbeslut fattade av t.f. socialchef Stefan Larsson:  

2018-07-20: Beslut om beslutsattestant jämte ersättare: ansvarsområde 
Särskilda boende. 

2018-07-20: Beslut om beslutsattestant jämte ersättare: ansvarsområde 
Särskilda boende. 

2018-07-20: Beslut om beslutsattestant jämte ersättare: ansvarsområde 
Särskilda boende. 

2018-07-02: Tilläggsavtal: Lifecare avvikelse HSL Vård och Omsorg - 
Leverans-, underhåll-, och supportavtal lokal installation mellan Tieto Sweden 
AB och Svalövs kommun. 

2018-06-05: Avtal mellan E-hälsomyndigheten och Svalövs kommun avseende 
åtkomst till viss information i receptregistret.  

Delegationsbeslut fattade av t.f. kommunchef Mikael Andersson:  

2018-07-10: Beslut om beslutsattestant jämte ersättare: ansvarsområde 
Biståndshandläggarna. 

Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för 
perioden 2018-06-01 – 2018-07-31. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 
 
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-06-01 – 2018-07-31 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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