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Dnr -

§ 75 Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS, informerar om:
a) Information rörande Covid-19
b) Lediga platser och kö till Säbo/demens
c) Personal och rekrytering
d) Uppdatering, arbete med handlingsplan för budget i balans
e) Kostnader särskilt boende/hemvård, svar på fråga från föregående
nämnd
f)

Sjukfrånvaro vård och omsorg/LSS

g) Konferens Framtidens boende för äldre 2021 7/10
h) Uppdatering projekt Lantlyckan
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om:
i)

Granskning IVO

j)

Delegeringar hälso- och sjukvårdspersonal

Angelie Fröjd, ordförande, informerar om:
k) Kommunalförbundet medelpunkten
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§ 76 Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
a)

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Protokoll för redovisning
KS 210816 § 185 – Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden
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Dnr VON 47-2021

§ 77 Tertialbokslut och prognos per den siste augusti
2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Delårsbokslut per 31 augusti 2021 för vård- och omsorgsnämnden

godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden
till och med den 31 augusti 2021. Avvikelsen till och med augusti är för Politisk
organisation 11 tkr, Vård och omsorg -4644 tkr och LSS -1664 tkr. Totalt för
nämnden är resultat för perioden -6297 tkr. I detta utfall ingår ca 2500 tkr som
mottogs i början av året från Socialstyrelsen och avser kompensation för
merkostnader kopplad till covid-19 ansökan 2, 2020.
Helårprognosen för 2021 visar en negativ avvikelse med -10 534 tkr totalt för
vård- och omsorgsnämnden jämfört med budget för perioden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14
Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Tertial 2, VON

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Delårsbokslut per 31 augusti 2021 för vård- och
omsorgsnämnden godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, JRKH, EMTO, CAKK)
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Dnr VON 47-2021

§ 78 Ekonomisk uppföljning/prognos augusti 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/prognos augusti 2021 för vård- och

omsorgsnämnden godkänns.
2. Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden
till och med den 31 augusti 2021. Avvikelsen till och med augusti är för Politisk
organisation 11 tkr, Vård och omsorg -4644 tkr och LSS -1664 tkr. Totalt för
nämnden är resultat för perioden -6297 tkr. I detta utfall ingår ca 2500 tkr som
mottogs i början av året från Socialstyrelsen och avser kompensation för
merkostnader kopplad till covid-19 ansökan 2, 2020.
Helårprognosen för 2021 visar en negativ avvikelse med -10 534 tkr totalt för
vård- och omsorgsnämnden jämfört med budget för perioden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14
Uppföljning/Prognos augusti 2021 vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos augusti 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:
Kommunförvaltningen (CCAN, JRKH, EMTO, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(16)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-29

Dnr VON 140-2021

§ 79 Särskild redovisning av erhållna statsbidrag 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisningen av erhållna statsbidrag noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i september göra en
särskild redovisning av erhållna statsbidrag för 2021.
Sektor vård- och omsorg/LSS har under året kunnat söka statsbidrag via
Socialstyrelsen, Kammarkollegiet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
Skånes kommuner. Merparten av statsbidragen är riktade bidrag med tydlig
specifikation för användningsområde.
Sektor vård och omsorg/LSS har inte sökt medel för skyndsamma transporter
då sektorn inte haft kostnader för ändamålet under 2021.
I bilaga redovisas beviljade statsbidrag och användningsområde för respektive
statsbidrag. Bidragen motsvarar sammanlagt 12 519 tkr, utfall till och med
augusti 2021 är 4 827 tkr. Detta innebär att nämnden har återstående
statsbidrag om 7 692 tkr under 2021, av vilka ca 3 600 tkr är inplanerade men
där kostnaden ännu inte har uppstått.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-20
Redovisning av erhållna statsbidrag 2021
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Redovisningen av erhållna statsbidrag noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, JRKH, SARA)
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Dnr VON 141-2021

§ 80 Särskild redovisning av driftskostnader licenser
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisningen av driftskostnader licenser noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i september göra en
särskild redovisning av driftskostnader licenser.
Sektor vård- och omsorg/LSS hade under helår 2020 ett utfall för
driftskostnader licenser på 2 648 tkr och en budget om 3 029 tkr, vilket innebar
en positiv avvikelse vid årets slut om 381 tkr.
Utfall licenskostnader och implementeringskostnader it-stöd till och med augusti
2021 är 3 010 tkr och en budget om 1 931 tkr, vilket innebär en negativ
avvikelse om - 1 079 tkr för perioden. Budgeterade kostnader för helår 2021 är
2 897 tkr. Prognos för enbart driftskostnader licenser för 2021 är ca 4 750 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Redovisningen av driftskostnader licenser noteras.

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

Justerare
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Dnr VON 26-2020, VON 147-2021

§ 81 Särskild redovisning, förutsättningar för digital
tillsyn, digitala inköp och medicindelning
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-12-16, § 115, att sektor vård och
omsorg uppdras upphandla tjänst för leverans av livsmedel för att tillhandahålla
insatsen inköp till hemvårdens brukare.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i september göra en
särskild redovisning av förutsättningar för digital tillsyn, digitala inköp och
medicindelning.
Sektor vård och omsorg/LSS har anmält deltagande till medverkan vid
upphandling av Livsmedel i konsumentförpackning (Matkasse) som kommer att
genomföras av livsmedelsupphandlare vid upphandlingsenheten i Lunds
kommun. Nuvarande ramavtal för tidigare deltagande kommuner upphör att
gälla 2022-09-01.
Verksamheten har under 2020 och 2021 installerat totalt 5 st kameror för digital
tillsyn natt, ytterligare 4 st kameror finns att tillgå. Idag finns 15 st robotar för
läkemedelshantering utplacerade hos brukare och 2 demoex utplacerade,
ytterligare 4 st finns att tillgå. Sektor vård och omsorg/LSS arbetar fortsatt med
införande av digital tillsyn natt och digital läkemedelshantering hos de brukare
där detta är möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-06
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-12-16, § 115

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, MEAN)
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Dnr VON 142-2021

§ 82 Plan för intern kontroll 2022 - kontrollmoment
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår följande prioritering av

kontrollmoment inför kontrollplan 2022 för nämndens verksamheter:
brukarens privata medel, behörighetskontroll, genomförandeplan,
dokumentation i enlighet med socialtjänstlagen och
resursfördelningssystem.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande Policy för intern kontroll, 5 §, beslutad av kommunfullmäktige
2017-10-31, § 143, ska respektive nämnd/styrelse senast 31 december året
före kontrollåret varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen.
Planen ska bygga på en tydlig och transparant riskanalys. Riskanalysen ska
dokumenteras i en bruttorisklista. Denna bruttorisklista är underlag för beslut
om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det kommande året.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17, § 123, att 1) Samtliga nämnder och
styrelser uppdras att utifrån verksamheternas bruttorisklista senast under
september månad 2021, prioritera kontrollmoment inför kontrollplan 2022.
2) Förvaltningen uppdras att utifrån prioriterade kontrollmoment presentera
förslag till plan för intern kontroll, vilken enl gällande policy skall beslutas av
resp organ senast i december månad 2021. 3) Administrativa avdelningen vid
kommunledningskontoret uppdras att ta fram förslag till reviderad policy för
intern kontroll, för beslut i kommunfullmäktige senast under december månad
2021. Den nya policyn ska omfatta och ta hänsyn till ny organisation med bolag.
Policyn ska tydligt beskriva ansvar, roller och tidslinje för det interna
kontrollarbetet. 4) Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 321 upphävs. Plan
för intern kontroll 2020 också gäller för 2021.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-11-25, § 104, att föreslagen
internkontrollplan för vård och omsorg 2021 antas. Detta innebar
kontrollmomenten loggkontroll journal/ärende, brukarens privata medel,
genomförandeplaner och granskning av HSL-journal.
Utifrån riskvärde föreslår förvaltningen följande prioritering av kontrollmoment
inför kontrollplan 2022 för nämndens verksamheter: brukarens privata medel,
behörighetskontroll, genomförandeplan, dokumentation i enlighet med
socialtjänstlagen och resursfördelningssystem.
Även kontroll av obehörig handläggning (loggkontroller) bedöms ha ett högt
riskvärde. Loggkontroller kommer under 2022 genomföras månatligen via
egenkontroll. Vid avvikelse hanteras detta direkt av verksamheten.
Sammantagen rapportering av loggkontroller till nämnden sker i samband med
den årliga uppföljningen av verksamhetens kvalitet/patientsäkerhetsberättelse.
Även granskning av HSL-journal kommer att ske som egenkontroll under 2022
och rapporteras i samband med kvalitet/patientsäkerhetsberättelse.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 inkl. bilaga 1 bruttorisklista
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123
Vård och omsorgsnämndens protokoll 2020-11-25, § 104

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår följande prioritering
av kontrollmoment inför kontrollplan 2022 för nämndens verksamheter:
brukarens privata medel, behörighetskontroll, genomförandeplan,
dokumentation i enlighet med socialtjänstlagen och resursfördelningssystem.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)
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Dnr VON 86-2021

§ 83 Svar på begäran om komplettering av lex Sarahanmälan, dnr 3.1.2-29534/2021-3
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka svar på begäran om

komplettering, daterad 2021-09-28, inkl. bilaga Analys/utredning lex
Sarah, till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 5 augusti 2021 tagit emot en
anmälan om en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah
från vård- och omsorgsnämnden i Svalövs kommun.
IVO har den 16 augusti 2021 begärt fler uppgifter om lex Sarah-anmälan
avseende orsaker till den påtagliga risken för det allvarliga missförhållandet,
åtgärder för att undanröja risken, åtgärder som planeras i verksamheten för att
förhindra att liknande risker för missförhållanden uppstår igen samt bedömning
om något liknande skulle kunna inträffa igen. Vård- och omsorgsnämnden har
beviljats anstånd med att inkomma med yttrande.

Beslutsunderlag
Svar på begäran om komplettering, daterad 2021-09-28, inkl. bilaga
Analys/utredning lex Sarah
Begäran om komplettering IVO, daterad 2021-08-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka svar på
begäran om komplettering, daterad 2021-09-28, inkl. bilaga Analys/utredning
lex Sarah, till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN, AEWD, CAKL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(16)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-29

Dnr VON 72-2021

§ 84 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut
inom vård och omsorg samt LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg,

avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller
avregistrerade hos IVO, kvartal 2 och fram till och med 2021-08-31,
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

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.
Avbrott i verkställighet dagverksamhet, inrapporterades till IVO som mängddata
och har därefter följts upp med individuella registreringar och avregistreringar.
Idag finns endast ett beslut om dagverksamhet fortsatt registrerat hos IVO som
avbrott i verkställighet till följd av Covid-19. Ärendet gäller en enskild som ej har
påbörjat dagverksamhet utan vill avvakta samtliga vaccindoser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller
avregistrerade hos IVO, kvartal 2 och fram till och med 2021-08-31, godkänns
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)
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Dnr VON 53-2021

§ 85 Kvartalsrapport, återrapportering synpunkter,
kvartal 2 2021
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.
De 4 synpunkter som inkommit under kvartal 2 2021 redovisas vid vård- och
omsorgsnämndens sammanträde.

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 3-2021

§ 86 Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Redovisningen inkluderar myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2021-08-23 – 2021-09-21
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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