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Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl 13.30-15.05 

Beslutande Anna Berg von Linde (M), tjg. ers. för Agneta Lenander (V),  
Eva Olofsson (C) 
Stefan Pettersson (M) 
Ingrid Ekström (SD), vice ordf. 
Anneli Persson (S), ordf. 
Martin Rosdahl (C) 
Anette Hallberg (S) §§ 75, 78. Pernilla Ekelund (L), tjänstgörande 
ersättare §§ 76-77, 79-85 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (S) 
- (MP) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
- (S) 
- (S) 
Pernilla Ekelund (L), § 75, 78 

Övriga deltagare Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Stefan Larsson, t.f. verksamhetschef vård och omsorg 
Anna Johnsson, ekonom 
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg 
Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Annette Liljeblad, enhetschef inom hemvården, § 75, 77 
Ida Thrane, kostchef § 75, 77 
Ulrika Granér, demenssjuksköterska, §§ 75, 76 c, 77-78 
Sofia Ahlström, enhetschef Ängslyckan, §§ 75, 76 c, 77-78 
Margareta Lindgren, personalrepresentant  
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Utses att justera Stefan Pettersson 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-09-17, kl. 15 
Justerade 
paragrafer §§ 75 - 85 

Sekreterare   
 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Anneli Persson (S)  

Justerare  
 

 Stefan Pettersson (M)   

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

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-13 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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§ 75 Beslutad ärendelista 
§ 76 Information ................................................................................................. 4 
§ 77 Återrapportering avseende initiativärende, Matdistribution ...................... 6 
§ 78 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg 

samt LSS ................................................................................................... 7 
§ 79 Synpunkten återrapportering kvartal 1 och 2 2018 ................................... 8 
§ 80 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvård – 

uppräkning av LOV-peng 2018 ................................................................. 9 
§ 81 Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen ........................ 11 
§ 82 Initiativärende, korttidsboende ersätts från strategisk reserven ............. 15 
§ 83 Initiativärende, avlastning för anhöriga till de som har assistans, LSS .. 16 
§ 84 Meddelanden ........................................................................................... 17 
§ 85 Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 18 
 
Ärende med § 82 "Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS" tas bort från 
dagordningen.  
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Dnr VON 26-2018 

§ 76 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

T.f. socialchef Stefan Larsson informerar om: 
a) Övergripande verksamhetsfrågor 

-Organisationsutredningen 
-Ny verksamhetschef 

b) Bemanningsprocesser 
-Uppdrag att minska timanställning.  
Anna Johansson  

c) Enhet för kognitiv svikt.  
Ulrika Granér, demenssjuksköterska och Sofia Ahlström informerar.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om: 

Statistik per 2018-08-30:  

d) Lediga lägenheter särskilt boende: 0 

Lediga lägenheter särskilt demens: 0 

Väntar svar från erbjudna: 0 

Kö till särskilt boende: 2  

Kö till särskilt boende demens: 4 

Kö totalt: 6 

e) Antal som väntar på korttidsenheten: 3 personer, av dessa väntar 2 
på demensplats.  

Av de 6 personer som står på boendelistan är det ingen som väntat 
mer än 3 månader. 

f) Utskrivna från sjukhus: 24 st. varav 2 har gått direkt till korttiden. 
 

g) Biståndshandläggarna har under augusti haft 46 ansökningar, bifall 
2 särskilt boende, 31 hemtjänst och 13 korttiden (i siffrorna till bifall 
korttiden är flera förlängning av tiden där) 
 

h) Uppföljning av avvikande händelser 2018-07-01 – 2018-08-31 
 

Verksamhetschef inom LSS Monica Ingves informerar om: 

i) Utökningen av korttidsenheten på Ängslyckan startar v. 35. 
j) Tre lägenheter i Felestad klara  
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Dnr VON 80-2018 

§ 77 Återrapportering avseende initiativärende, 
Matdistribution 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Olofsson (C) och Martin Rosdahl (C) har inkommit med ett initiativärende 
där de anser att en utredning bör sättas igång av förvaltningen med anledning 
av den rapport från enhetschefer inom Hemvården, daterad 2018-03-26, 
angående matdistribution till brukare i ordinärt boende vilken nämnden fick ta 
del av 2018-05-24.  

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-06-21, § 69 följande beslut: 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning, för återrapportering 
vid nämndens sammanträde i september.   

Till dagens sammanträde kommer Annette Liljeblad, enhetschef inom 
hemvården och Ida Thrane, kostchef för att återrapportera vad de kommit fram 
till.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Eva Olofsson (C) och Martin Rosdahl (C), inkommen 2018-
06-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Eva Olofsson (C)  
Martin Rosdahl (C) 
Kommunförvaltningen (SAMA, SNLN) 
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Dnr VON 76-2018 

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och Omsorgsnämnden har rapporteringsskyldighet att för varje kvartal 
redovisa ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även rapporteras till 
revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.  
 
Från 2018 har rapporteringen till IVO förändrats. Tidigare skickade 
förvaltningen kvartalsrapporter till IVO oavsett om det fanns individärenden att 
rapportera eller ej. Från och med årsskiftet ska förvaltningen endast skicka 
rapporter de kvartal de finns några individärenden att rapportera.  
 
För kvartal 2 2018 finns 6 beslut att rapportera, 2 beslut inom LSS och 4 beslut 
inom vård och omsorg. Av dessa är det 3 beslut som inte har verkställts vid 
tidpunkten för inrapportering till IVO. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CAKK, MAIS, IANR) 
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Dnr VON 2-2018 

§ 79 Synpunkten återrapportering kvartal 1 och 2 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.  
 
Under kvartal 1 och 2 2018 inkom totalt 19 synpunkter för vård- och 
omsorgsnämnden via Synpunktshanteraren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, IANR) 
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Dnr VON 58-2017, KS 232-2017 

§ 80 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom 
hemvård – uppräkning av LOV-peng 2018 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige 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.  I samma 
beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de kvalitetskrav som 
externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av 
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att 
ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt 
omvårdnadspersonalens löneavtal är klart. 

Den 28 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att ersättningsbelopp LOV 
räknas framöver upp till 94 % med lönekostnadsökning och till 6 % enligt 
kommunfullmäktiges budget avseende kompensation för kostnadsinflation. 

Uppräkning av ersättningsbelopp 

Ersättningsnivån för serviceinsatser är 429 kr exkl. moms fr. o m den 1 jan 2018 
– 30 april 2018. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,58 % kommer 
den att vara 440 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2018. 

Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 530 kr exkl. moms fr. o m den 
1 jan 2018 – 30 april 2018. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,58 % 
kommer den att vara 544 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-28 § 82 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige: 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. 
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Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, AAJN, CAKK) 
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Dnr VON 103-2018 

§ 81 Statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i 
omsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att rekvirera 542 
805 kronor hos Socialstyrelsen för satsningar inom området 
välfärdsteknik. 

2. Vidare beslutar vård- och omsorgsnämnden att förvaltningen under 
2018 skall genomföra satsningar på välfärdsteknik inom följande 
områden: 

   - Läkemedelsrobot 

  - Virtual reality (VR) i vården inklusive taktila hjälpmedel 

  - Robotdusch 

  - Interaktiv whiteboard (Smartboard) 

  - Höj- och sänkbar toalett med tvätt/spol- och torkfunktion 

3. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar socialchefen att inom ramen 
för statsbidraget fördela anslaget mellan de olika teknikområdena samt 
vid behov prioritera mellan de olika teknikområdena samt fastställa     
upphandlingskriterier. 

4. Slutligen beslutar vård- och omsorgsnämnden att förvaltningen skall     
rapportera utfallet av denna satsning på välfärdsteknik till nämnden före 
den 31 mars 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har i vårbudgeten avsatt 350 miljoner kronor för satsningar inom 
välfärdsteknik. Syftet med denna satsning är att äldre samt personer med 
funktionsnedsättning skall bli mer självständiga och vara mer delaktiga i 
samhällslivet. Vidare skall satsningen bidra till att förbättra arbetsmiljön för 
personalen som arbetar inom välfärdssektorn.  

Svalövs kommun har erhållit 542 805 kronor av denna satsning och kommunen 
får rekvirera medel till satsningen från Socialstyrelsen. Svalövs kommun får 
själv bestämma inom vilka teknikområden satsningen skall göras. 

Medlen får användas under 2018 och Socialstyrelsen kommer senare att följa 
upp vad kommunen gjort för pengarna. 

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden väljer fem områden inom 
denna tekniksatsning som kommer att komma alla delar av nämndens 
verksamhet till godo.  
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Ärendebeskrivning 

I regeringens anvisningar ges några exempel på vilka områden som satsningen 
gäller. Det kan till exempel vara robotar som påminner om när läkemedel ska 
tas och som också hjälper till att dosera rätt, larmmatta som signalerar när en 
person har gått upp ur sängen, positioneringslarm som visar var en person som 
har gått vilse befinner sig, mobil journalföring för personalen samt 
kommunikation mellan personal och vårdtagare via videosamtal. 

För Svalövs kommuns del föreslås följande områden: 

Läkemedelsrobot 
En läkemedelsrobot är en tjänst för automatisk dosering av läkemedel för 
personer med långtidsmedicinering. Tjänsten lämpar sig för de flesta till 
exempel äldre, dementa, funktionshindrade och personer som lider av psykiska 
besvär.  

Systemet består av ett distansvårdsystem och en läkemedelsrobot som 
använder maskinellt dosdispenserade läkemedel. Roboten hjälper vårdtagaren 
att ta ordinerade läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Tack vare detta kan 
vårdtagarens hälsa förbättras och känslan av självständighet öka. 

Tjänsten gör det möjligt att förnya vårdmodeller inom egenvård, hemvård och 
äldreomsorg. Dessutom frigör den tid för andra vårdåtgärder, ökar 
vårdkvaliteten och förbättrar kommunikationen mellan vårdtagaren och 
vårdpersonal. Tjänsten medför avsevärda direkta kostnadsbesparingar för 
kommuner och landsting. 

Prisexempel: Cirka 2 300 kronor per månad i hyra för en robot. Därtill 
tillkommer en utbildningskostnad för två grupper om cirka 18 000 kronor.     

Virtual reality (VR) i vården inklusive taktila hjälpmedel 
Genom att använda VR i vården har man börjat skapa nya meningsfulla former 
av behandling för både kropp och psyke. VR handlar om att visa dator-
genererad grafik som uppfattas som verklig. Med VR beger du dig in i helt 
andra miljöer och världar. 

Idag används VR inom vitt skilda områden såsom rehabilitering, smärtlindring, 
behandling av psykisk ohälsa och stress. För att förstärka effekten av VR kan 
med fördel taktila hjälpmedel användas. 

Prisexempel: Startprojekt 35 000 kronor/månad 

Robotdusch 
Poseidon är världens första hygienrobot. Det är en intelligent duschlösning som 
hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. 
Redan under utvecklingstiden har intresset för Poseidon varit stort både i 
Norden och internationellt. Nu är produkten utvärderad och certifierad, och 
redan 2018 sker de första leveranserna och installationerna i Sverige. 
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Det viktiga är att se vilken målgrupp duschen passar för. Personer med lindrig 
demenssjukdom kan gå bra men det är framförallt somatiskt sjuka personer 
som den kan hjälpa.  

Prisexempel: Direktköp 252 000 kronor, Leasing 8 500 kronor/månad 

Interaktiv whiteboard (Smartboard) 
Ett interaktivt verktyg som ökar brukarnas självständighet och delaktighet. 

Att använda internet är idag en självklarhet för ungdomar, så även för 
ungdomar som tillhör LSS- personkrets. Men behovet av stöd att introducera 
och visa på möjligheterna i det som sker i samhället är stort.  

Redan idag används läsplattor med interuppkoppling i ovan nämnda LSS- 
verksamheter. Läsplattorna används på många olika sätt: bland annat för att 
läsa nyheter, leta efter och ta reda på fakta, lyssna på musik, planera inköp, 
leta recept, skriva brev och andra handlingar.  

Läsplattan begränsar användningen till ett begränsat antal personer. Den 
interaktiva tavlan (smartboard) möjliggör aktiviteter på gruppnivå och ökar 
därmed användningsområdet. 

Prisexempel: Cirka 25 000 kronor per tavla 

Höj- och sänkbar toalett med tvätt/spol- och torkfunktion 
Att kunna utföra sina toalettbehov på egen hand är en självklarhet för de flesta 
människor. 

Ett område som får sägas vara omgärdat av integritet och som är högst 
personligt. Inom LSS – verksamhetsområde finns idag personer, som i takt med 
minskade funktioner, allt oftare är tvingade att ta emot ökad hjälp vid 
toalettbesök. 

Att frågan har aktualiserats är personers uppenbara obehag inför att ta emot 
hjälp av personal i de här situationerna. Det här hjälpmedlet är en höj- och 
sänkbar toalett med spol-, skölj- och torkfunktion.  

Prisexempel: Cirka 75 000 kronor per komplett WC-stol 

Det har även funnits ett förslag att pröva kommunikation mellan vårdtagare och 
personal via videosamtal men på grund av den korta tiden som står till 
förfogande kommer ett sådant projekt inte att hinnas med. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-12 
Fördelning av medel för investeringar i välfärdsteknik 
Vård- och omsorgsnämndens beslut från 2018-08-16 § 71 - Information 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att 
rekvirera 542 805 kronor hos Socialstyrelsen för satsningar inom området 
välfärdsteknik. 2. Vidare beslutar vård- och omsorgsnämnden att förvaltningen 
under 2018 skall genomföra satsningar på välfärdsteknik inom följande 
områden: Läkemedelsrobot, Virtual reality (VR) i vården inklusive taktila 
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hjälpmedel, Robotdusch, Interaktiv whiteboard (Smartboard) och Höj- och 
sänkbar toalett med tvätt/spol- och torkfunktion. 3. Vård- och omsorgsnämnden 
bemyndigar socialchefen att inom ramen för statsbidraget fördela anslaget 
mellan de olika teknikområdena samt vid behov prioritera mellan de olika 
teknikområdena samt fastställa upphandlingskriterier. 4. Slutligen beslutar vård- 
och omsorgsnämnden att förvaltningen skall rapportera utfallet av denna 
satsning på välfärdsteknik till nämnden före den 31 mars 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JNBN, CAHM, KABD, MAIS och Verksamhetschef VoO) 
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Dnr VON 110-2018 

§ 82 Initiativärende, korttidsboende ersätts från 
strategisk reserven 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för utredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Lenander (V) har lämnat in ett initiativärende avseende förslag om att ta 
ut ersättning från strategiska reserven vad gäller korttidsboendena.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende, daterad 2018-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för utredning. 

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



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(18) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-13 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr VON 109-2018 

§ 83 Initiativärende, avlastning för anhöriga till de som 
har assistans, LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen återkommer med en rapport. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Lenander (V) har lämnat in ett initiativärende avseende att hitta ett bra 
arbetssätt för att avlasta de anhöriga till de som har assistans och tillhör LSS.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende, daterad 2018-09-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anneli Persson (S): 

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



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr - 

§ 84 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Inga meddelanden finns att redovisa.  
 
Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr VON 70-2018 

§ 85 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen noteras.  

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

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2018-09-13. 
 
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-08-01 – 2018-09-06 (sekretess, tas 
med till sammanträdet). 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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