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Plats och tid Daglig verksamhet Garvaren, Teckomatorp, kl 13.33-16.00 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C)  
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) §§ 123-124 g) 
Martin Gustafsson (L) 
Krister Olsson (S) 
Stefan Persson (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 
125-132 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
Stefan Persson (SD), §§ 123-124 
Katarina Lundgren (S)  
Anna Berg von Linde (M)  
Annette Hallberg (S) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Sara Rävås, vik nämndsekreterare 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Maria Eriksson, utvecklingsstrateg, §§ 123-124 e) 
Peter Jakobsen, enhetschef LSS, §§ 123-124 a) 
Margareta Lindgren, representant för Kommunal 
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Utses att justera Annelie Johnsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-12-16, kl 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 123-132 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Annelie Johnsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-12-11 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 124 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Peter Jakobsen, enhetschef LSS, presenterar: 

a) Daglig verksamhet Garvaren 

 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

b) Påminnelse julfest 18 och 19 december 

c) Resultatet från utvärderingsenkät för sommarvikarier 

d) Övergripande verksamhetsfrågor 
 

Maria Eriksson, utvecklingsstrateg, presenterar: 

e) Utbildningar via webbaserad fortbildningsportal 

 

Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård, informerar om: 

f) Personalfrågor 

 

Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden, informerar om: 

g) Återkoppling Lex Sarah-rapport 

 

Angelie Fröjd, ordförande: 

h) Informationspunkten ”Kommunalförbundet Medelpunkten” bordläggs för 
att tas upp på nästa sammanträde. 

 

Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om: 

i) Läkemedelsrobotar  

 
Sammanträdet ajournerades 14.40-15.20, mellan punkterna e) och f), för 
rundvandring i verksamheten.  
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 127-2019 

§ 125 Nationell Välfärdskonferens 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämndens presidium medges att delta på Nationell 
Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare, 5-6 mars 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den nationella välfärdskonferensen, även kallad Future & Welfare 2020, äger 
rum den 5-6 mars 2020 i Malmö.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämndens presidium medges att delta 
på Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare, 5-6 mars 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR)  
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Dnr VON 2-2020 

§ 126 Vård- och omsorgsnämndens uppdrag 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa nedanstående 
uppdrag för 2020. 

Under kommunfullmäktiges mål 5 - Utveckla den kommunala 
informationen och kommunikationen 

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag: 

- Skapa en tydlig och tillgänglig information och dialog om vår 
verksamhet för medborgarna. 

Under kommunfullmäktiges mål 6 - Vara en attraktiv arbetsgivare 

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag: 

- Brukare ska mötas av medarbetare med kompetens och 
engagemang. 

Under kommunfullmäktiges mål 7 - Ge adekvat vård och omsorg till 
äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit 

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag:  

- Öka brukarens självbestämmande, delaktighet och 
meningsfullhet i vardagen med hjälp av välfärdsteknik. 

- Riktvärde verksamhetsområde Särskilt boende: Medelvårdtid 
korttidsboende: 21 dygn per brukare  

- Riktvärde verksamhetsområde Hemvård/Hemsjukvård: 
Återinskrivningar inom 30 dagar avseende patienter som är 
inskrivna i mobilt vårdteam: 1%  

- Riktvärde verksamhetsområde LSS: Andel brukare i daglig 
verksamhet som erhåller IPL: 60% 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2020 finns ett behov av revidering av vård- och omsorgsnämndens 
uppdrag. Som ett led i detta arbete genomfördes en workshop den 20 
november 2019 där vård- och omsorgsnämndens samtliga ledamöter/ersättare 
var inbjudna. Mot bakgrund av vad som framkom vid denna workshop föreslår 
förvaltningen förändringar av socialnämndens uppdrag enligt tjänsteskrivelse, 
daterad 2019-11-25. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-25 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S), Martin Gustafsson 
(L), Ingrid Ekström (SD) och Stefan Persson (SD): 1. Vård- och 
omsorgsnämnden beslutar att fastställa nedanstående uppdrag för 2020. 

Under kommunfullmäktiges mål 5 - Utveckla den kommunala informationen och 
kommunikationen 

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag: 

- Skapa en tydlig och tillgänglig information och dialog om vår 
verksamhet för medborgarna. 

Under kommunfullmäktiges mål 6 - Vara en attraktiv arbetsgivare 

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag: 

- Brukare ska mötas av medarbetare med kompetens och engagemang. 

Under kommunfullmäktiges mål 7 - Ge adekvat vård och omsorg till äldre 
och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit 

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag:  

- Öka brukarens självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet i 
vardagen med hjälp av välfärdsteknik. 

- Riktvärde verksamhetsområde Särskilt boende: Medelvårdtid 
korttidsboende: 21 dygn per brukare  

- Riktvärde verksamhetsområde Hemvård/Hemsjukvård: 
Återinskrivningar inom 30 dagar avseende patienter som är inskrivna i 
mobilt vårdteam: 1%  

- Riktvärde verksamhetsområde LSS: Andel brukare i daglig verksamhet 
som erhåller IPL: 60% 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
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Dnr VON 1-2020 

§ 127 Internkontrollplan 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Föreslagen internkontrollplan för Vård och omsorg 2020 antas. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till 2020 års kontrollmoment: Loggkontroll journal/ärende, hantering av 
brukarens privata medel samt genomförandeplaner kvarstår som 
kontrollmoment.  

Kontrollmomentet loggkontroll journal/ärende kvarstår som tidigare år. 
Kontrollfrekvensen har ändrats till en gång per år.  

Kontrollmoment för brukarens privata medel kvarstår som tidigare år.  

Kontrollmoment för genomförandeplaner kvarstår. Kontrollfrekvensen har 
ändrats till en gång per år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-27, inkl 
Bilaga 1a, Övergripande Internkontrollplan 2020 
Bilaga 1b, Internkontrollplan Vård och omsorg samt LSS 2020 
Bilaga 2, Blankett Internkontroll Brukarens privata medel VoO 2020 
Bilaga 3, Blankett Internkontroll Genomförandeplan VoO 2020 
Bilaga 4, Blankett Internkontroll Obehörig läsning av journal VoO 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Föreslagen internkontrollplan för Vård och omsorg 2020 
antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LOTD, AEWD, JAOG, MAIS) 
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Dnr VON 25-2019 

§ 128 Kvartalsrapport, boendestatistik Vård och omsorg 
samt LSS, kvartal 3 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 3, 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-03 
Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 3, 2019 

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 (MAMG, IANR, SNBN) 
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Dnr VON 115-2019 

§ 129 Svar på motion, kompetenshöjande insatser för 
personliga assistenter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-26, antas som nämndens eget. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 

Sammanfattning av ärendet 

Marika Jardert (V) och Ann-Carolin Hansson (V) har inkommit med en motion 
avseende kompetenshöjande insatser för personliga assistenter i Svalövs 
kommun. I motionen föreslås följande: 

 Att Svalövs kommun undersöker/utreder behovet av kompetenshöjande 
insatser bland de anställda. 

 Att Svalövs kommun ger intresserade möjlighet att utbilda sig, för att få 
adekvat utbildning för uppdraget, med bibehållen lön. 

Beslutsunderlag 

Ordförarandes yttrande, daterat 2019-11-26 
Motion, inkommen 2019-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-26, antas som 
nämndens eget. 

Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen anses besvarad, 
med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr VON 102-2019 

§ 130 Svar på motion, kompetensutveckling av 
undersköterskor i Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-26, antas som nämndens eget. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V), Marika Jardert (V) och Ann-Carolin Hansson (V) har 
inkommit med en motion avseende kompetensutveckling av undersköterskor i 
Svalövs kommun. I motionen föreslås följande: 

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning 
inom psykiatri, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning. 

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning 
inom palliativ vård, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning. 

 Att Svalövs kommun erbjuder undersköterskor betald vidareutbildning 
inom demensvård, där studietiden inräknas som arbetstid samt studietid 
enligt överenskommelse med HR/förvaltning. 

 Att Svalövs kommun för en utredning av framtida kompetensbehov och 
sammanställer en plan för hur framtida kompetensförsörjning ska se ut. 

 Att de som valt att vidareutbilda sig får avsatt tid ute i verksamheterna 
att dela med sig av sin kunskap för att stärka Svalövs kommuns 
varumärke som innovativ och kompetens- och resursstark kommun.  

Beslutsunderlag 

Ordförarandes yttrande, daterat 2019-11-26 
Motion, inkommen 2018-11-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-11-26, antas som 
nämndens eget. 

Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen anses besvarad, 
med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-11-26. 
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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 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr - 

§ 131 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Skriftlig information: 

Det finns ingen skriftlig information att redovisa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2019 

§ 132 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Redovisningen avser myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2019-11-12 – 2019-12-03. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-11-12 – 2019-12-03. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


