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Justerare
Wioletta Kopanska Larsson (SD)

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-03

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Louise Linde

Justerare

Utdragsbestyrkande

2(11)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-03

§ 61 Beslutad ärendelista
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

Justerare

Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2021 samt Handlingsplan ............... 4
Handlingsplan budget i balans .................................................................. 5
Avtal gällande Webbaserad utbildningsportal ........................................... 9
Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS ............................................ 11

Utdragsbestyrkande

3(11)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-03

Dnr 47-2021

§ 62 Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/prognos juni 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.
I juni månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en helårsprognos på -11 100
tkr i avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, Vård och omsorg 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr.
Förvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att ta fram en
handlingsplan för budget i balans. Handlingsplanen tas upp som separat
ärende på nämnden den 3 augusti.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-26
Uppföljning/Prognos juni 2021 Vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Ekonomisk uppföljning/prognos juni 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:
CCAN, SNLN, MAN, JRKH, DAZK, SARA
Kommunstyrelsen
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Dnr 47-2021

§ 63 Handlingsplan budget i balans
Vård- och omsorgsnämndens beslut
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 omsorgsnämndens förslag till 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.

Deltar ej
Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johnsson (C) deltar ej i
beslutet av ärendet.
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Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-05-20, § 44, att förvaltningen ges i
uppdrag att återkomma med en plan för att få ekonomin i balans. Planen
redovisas på kommande nämndsmöte.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-07, § 142, att 1) Delårsbokslut 30 april
2021, godkänns. 2) Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i
balans i enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget 2021. 3) Vård och
omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till
kommunstyrelsen i månaderna augusti, september och oktober.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-06-17, § 53, att planen
presenteras på extrainsatt nämndssammanträde den 3 augusti.
Under ärendet Information om det aktuella läget inom sektorn beslutade vårdoch omsorgsnämnden 2021-07-01, § 60, att 1) Informationen noteras. 2)
Förvaltningen uppdras att till sammanträdet den 3 augusti presentera förslag till
åtgärder. 3) Kommunstyrelsen och revisionen informeras om att brister i HSLorganisationen uppdagats.
Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att begära utökad
driftsbudget för 2021 om 2 200 tkr avseende tillkommande volymökning 2021.
Kostnaden avser ett retroaktivt LSS-ärende från 2020.
Förvaltningen föreslår även vård- och omsorgsnämnden att begära 1 200 tkr
från tidigare avsatta medel från Migrationsverket (etableringsschablon) för att
täcka kostnader kopplat till ett LSS-ärende, då den enskilde blivit svensk
medborgare varvid ersättning uteblev från Migrationsverket.
När det gäller personalkostnader hemvård kommer kostnader om 2 400 tkr
avseende förstärkningspersonal för perioden jan-sep att finansieras av
statsbidrag. En administrativ tjänst motsvarande ca 200 tkr kommer att avslutas
under året.
När det gäller personalkostnader SÄBO kommer kostnader om 1 700 tkr
avseende förstärkningspersonal för perioden jan-sep också att finansieras av
statsbidrag.
Kostnader om 900 tkr för perioden jun-dec avseende 3 st. HSL USK kommer att
finansieras av projektmedel Vårdens medarbetare (Skånes kommuner).
Ovanstående innebär att statsbidrag finansierar 5 000 tkr av
förstärkningspersonal inom vård och omsorg.
I budgeten för 2021 finns sedan tidigare av kommunfullmäktige fastställt (KF
2020-11-30, § 229) effektiviseringskrav om 1 032 tkr för vård- och
omsorgsnämnden.
Förvaltningen redogör i bilagor till tjänsteskrivelsen för åtgärder för att få en
ekonomi i balans. Handlingsplanen har samverkats inför att ärendet tas upp i
vård- och omsorgsnämnden för beslut.
I samband med framtagande av handlingsplan budget i balans framkom att
förvaltningen för december 2020 inte har sökt utannonserade statsbidrag till
kommuner till följd av covid-19 omgång 3 (utlysningsdatum: 2021-03-19, sista
ansökningsdag: 2021-04-30). Dessa covid-19 kostnader för VON december
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månad 2020 motsvarar ca 1 700 tkr. Om dessa medel hade återsökts hade
nämndens prognos juni 2021 förbättrats med motsvarande belopp.
Med föreslagen handlingsplan för LSS kommer verksamheten vid årets slut att
lämna ett positivt resultat om 484 tkr. För vård och omsorg beräknas
verksamheten vid årets slut att lämna ett negativt resultat om 1 832 tkr.
Sammantaget för vård och omsorg/LSS beräknas nämnden lämna ett negativt
resultat om 1 348 tkr för 2021. Förvaltningen kommer att till nämnden i
september se över om statsbidrag kan täcka ytterligare kostnadsposter för
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterat 2021-07-26, inkl. bilaga 1 och 2 Handlingsplan vård
och omsorg/LSS
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-07-01, § 60
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-06-17, § 53
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 142
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-05-20, § 44

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Stefan Persson (SD):
Förslag till beslut i nämnden: 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 och - 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 och 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.
Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Stefan Persson (SD):
Förslag till 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.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Kommunförvaltningen (CCAN, SNLN, CHM, JRKH, EMTO, DAZK, IANR, CAKK, JEBN, AAN, SARA)
Ajournering: 10.05 – 10.15
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Dnr 36-2020

§ 64 Avtal gällande Webbaserad utbildningsportal
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtal tecknas i enlighet med genomförd upphandling och tidigare fattat
tilldelningsbeslut med Diploma Group Sverige AB.
2. Vård- och omsorgsnämndens ordförande bemyndigas underteckna
avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Åstorps kommuner har under 2020
upphandlat webbaserad utbildningsportal till deltagande kommuners
Socialförvaltning/Vård- och Omsorgsförvaltning. För Klippans kommun ingår
även Barn- och utbildningsförvaltningen.
Ett uppdrag riktades 2020-02-27 från sektorschefen till Klippans kommuns
upphandlingsenhet. Det årliga beloppet bedömdes då till ca 200 – 300 tkr per
år. Mot bakgrund av avtalets längd inkl förlängningsoption, låg beslutet inte
inom ramen för sektorchefs delegationsrätt.
Av Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), kap 5, § 3, framgår att när
värdet av en upphandling bestäms, ska options- och förlängningsklausuler som
anges i något av upphandlingsdokumenten inbegripas som om de hade
utnyttjats.
Ett tilldelningsbeslut fattades för Svalövs kommuns räkning 2020-06-22 av tf
sektorchef. Mot bakgrund av avtalets längd inkl förlängningsoption, låg inte
heller detta beslut inom ramen för sektorchefs delegationsrätt.
Uppdraget gick till LIN Education AB, men den andre anbudsgivaren Diploma
Group Sverige AB överprövade beslutet. Förvaltningsrätten gav dock 2020-0916 kommunen rätt.
2020-10-08 undertecknade sektorchef ett nytt tilldelningsbeslut, i vilket i stället
Diploma Group Sverige AB tilldelades uppdraget. Detta mot bakgrund av att
LIN Education AB inte kunde uppfylla de krav och förutsättningar som finns i
förfrågningsunderlaget inom en tidsram som kommunerna kunde acceptera.
Mot bakgrund av avtalets längd inkl förlängningsoption, låg således inte heller
detta beslut inom ramen för sektorchefs delegationsrätt.
Klippans kommun, vilken var den kommun som ansvarade för den
gemensamma upphandlingen, har nu uppmärksammat att Svalövs kommun
inte har undertecknat avtalet med aktuellt företag utan endast undertecknat
tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.
Avtalet omfattar perioden 2021-01-01 – 2022-12-31 med möjlighet till 24
månaders förlängning. Kommunen har möjlighet att säga upp ramavtalet, utan
specifik orsak, med en uppsägningstid av sex (6) månader. Avtalet löper dock
minst under 24 månader.
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Klippans kommun uppger att upphandlingsvärdet för alla fem kommuner i
förfrågan uppskattas till 7 mnkr, vilket motsvarar ca 1,2 mnkr för Svalövs
kommun. I anbudet lämnat pris 790 kr multiplicerat med i Svalövs kommun
uppgivna 400 personer innebär 316 tkr/år och därmed ett avtalsvärde på ca 1,3
mnkr, med beaktande av möjlig förlängning.
Då upphandlingens värde alltså överstiger delegationen för sektorchef föreslås
att vård- och omsorgsnämndens ordförande bemyndigas underteckna avtalet.
Det noteras att tjänsten också kan komma att nyttjas för personal inom
socialnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-13
Ramavtal webbaserad utbildningsportal, daterat 2020-10-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Avtal tecknas i enlighet med genomförd upphandling och
tidigare fattat tilldelningsbeslut med Diploma Group Sverige AB. 2) Vård- och
omsorgsnämndens ordförande bemyndigas underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SARA)
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Dnr 62-2020

§ 65 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse för
utbetalning av tillfälligt stimulansbidrag habiliteringsersättning för 2021.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om utbetalning av statsbidrag för habiliteringsersättning
2019 beslutade kommunfullmäktige (KF 2019-08-26, § 127) att vård- och
omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om när utbetalning av
tillfälligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning ska ske.
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-03-25 informerades
nämnden om de statsbidrag som annonserats hittills i år, däribland
habiliteringsersättning. Av tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 framkommer att
syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Medlen
är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån
deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. Förvaltningen redovisade samtidigt
att 475 283 kr hade rekvirerats för habiliteringsersättning för 2021. Vård- och
omsorgsnämnden beslutade 2021-03-25, § 24, att notera informationen.
Förvaltningen har, på samma sätt som föregående år, delat upp utbetalningen
av det tillfälliga stimulansbidraget i två tillfällen – juni och december. För
perioden januari – juni 2021 har 52 personer deltagit i daglig verksamhet.
Utbetalt belopp motsvarar 4 500 kr per person. Återstoden av stimulansbidraget
ingår i fördelning för perioden augusti – december 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-15
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-03-25, § 24
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 127

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M) och Anneli Persson (S): 1) Vård- och omsorgsnämnden
godkänner förvaltningens redogörelse för utbetalning av tillfälligt
stimulansbidrag habiliteringsersättning för 2021.

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