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Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
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Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden  
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård 
Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska.§§ 96-99 
Jaspar Kangkeh, ekonom §§ 96-99 
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Utses att justera Martin Gustafsson (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 21 oktober 2019 kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 96 - 111 

Sekreterare   

 Sara Rävås   

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Martin Gustafsson (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-16 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 97 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård- och omsorg, informerar om: 

a) Julfest 18-19/12 

b) Sammanträde i november med fokus mål och vision 

- Ny starttid satt till 12.30 

c) Övergripande verksamhetsfrågor 

- Nationell brukarundersökning 

- Kontinuitetsmätningen v. 42 

- LOV-ansökan  

 

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

a) Loggkontroll MAS 
b) Inskrivna i mobilt vårdteam 
c) Lex Maria-ärenden 
d) Läkemedelsutbildning Webb 91 % 

 

Monica Ingves, verksamhetschef LSS, informerar om: 

a) Kartläggning och lokal, daglig verksamhet. 

 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(21) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 13-2019 

§ 98 Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 30 sep 2019. Avvikelsen till och med september är för Politisk 
organisation -44 tkr, Vård och omsorg -1622 tkr och LSS 1350 tkr.  

Prognosen för helår 2019 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med 1800 tkr, varav den politiska organisationen -50 tkr, vård och omsorg 
470 tkr och LSS 1380 tkr.  

I den av kommunfullmäktige beslutade kompletteringsbudgeten (KF 2019-04-
29, § 65) beslutas att vård- och omsorgsnämndens ram reduceras med 895 tkr. 
Av denna summa avser 500 tkr vård och omsorg. De poster som avses är 
175,5 tkr för minskat personalbehov vid ny matdistribution, 74,5 tkr återkrav 
underleverantör samt 250 tkr indragen matdistribution utan biståndsbeslut. 395 
tkr avser LSS och de poster som avses är 350 tkr för avveckling av 
gruppbostad LSS/Felestad och 45 tkr för ökade hyresintäkter LSS. Denna 
ramminskning är genomförd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2019-10-14 
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2019-10-14  
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, AAJN, MAIS, IANR, JRKH) 
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Dnr VON 13-2019 

§ 99 Resultatbalansering för hemvården inom vård och 
omsorg, 2018 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2018 fastställs till - 1 761 
495 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården.  

2. Utgående balans 2018 för hemvårdens resultatutjämningsfond är -1 761 
495 kr.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett 
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med 
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till 
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året. Resultatet för 
hemvården 2018 är negativt med 1 761 495 kr och bör föras till 
resultatutjämningsfond för hemvården 2018. 

 

Områden/resultatenhet 

 

Ingående 
balans 2018 

 

Resultat 
2018 

 

Utg. balans 2018 
resultatutjämning 

 
    

Hemvården 
resultatutjämningsfond 
 

 

0 kr 

 
-1 761 495 kr 

 
-1 761 495 kr 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2018 
fastställs till - 1 761 495 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för 
hemvården. 2. Utgående balans 2018 för hemvårdens resultatutjämningsfond 
är -1 761 495 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, AAJN, MAIS, IANR, JRKH) 
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Dnr VON 103-2019 

§ 100 Strategi för E-hälsa, Vård och Omsorg samt LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förslag om strategi för E-hälsa för vård och omsorg samt LSS antas. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten står inför ett antal utmaningar som bland annat en åldrande 
befolkning, ökad andel brukare med kroniska sjukdomar som under en längre 
period är i behov av vård och omsorg, ökade kostnader, personalbrist och 
svårigheter att hitta medarbetare med rätt kompetens. En konsekvens av det 
ökande vårdbehovet är att det kommer att vara färre anställda som behöver 
vårda allt fler. För att möta dessa utmaningar och säkerställa att brukares 
behov tillgodoses, är det angeläget att det finns en strategi för hur 
verksamheten ska använda smarta tekniska lösningar och modern teknik för att 
förändra eller uppdatera arbetssätt och processer för medarbetarna. 

Denna strategi handlar om verksamhetens utveckling inom området 
välfärdsteknologi med fokus på: Aktivitet, delaktighet, självständighet och 
trygghet för brukare samt ökad effektivitet för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-23 
Riktlinje Strategi för E-hälsa 2020-2030 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förslag om strategi för E-hälsa för vård och omsorg samt 
LSS antas. 

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 107-2019 

§ 101 Förändring av förfrågningsunderlag för LOV-
leverantörer med anledning av att matdistribution 
övergår till SBN  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Insatsen och schablontid för ersättning för matdistribution stryks från 
förfrågningsunderlaget inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård med 
anledning av att matdistributionen förväntas övergå till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av beslut i kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16 § 185 om att 
förvaltningen ska förbereda sig inför ett införande av ”cook and chill” 2020-01-
01 föreslås att insatsen och schablontid för ersättning för matdistribution stryks 
från förfrågningsunderlaget inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård.  

Enligt befintligt förfrågningsunderlag för LOV-leverantör inom hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård ingår matdistribution som serviceinsats. Då 
matdistributionen förväntas övergå till samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-01 
måste insatsen strykas i förfrågningsunderlaget.  

Ersättning till externa utförare beräknas efter schablontid som bygger på utförd 
tid hos brukaren med ett i förväg fastställt timpris. Vad avser serviceinsatserna 
matdistribution ersätts denna enligt schablontid: Matdistribution 3 min 
kommunfullmäktiges protokoll 2011- 02-28, § 30.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 30 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 185 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Insatsen och schablontid för ersättning för matdistribution 
stryks från förfrågningsunderlaget inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård 
med anledning av att matdistributionen förväntas övergå till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

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 108-2019 

§ 102 Tillfälligt stopp för externa leverantörer av 
hemtjänstinsatser enligt LOV 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Förslag om tillfälligt stopp för externa leverantörer att beviljas 
leverantörsstatus av hemtjänstinsatser i Svalövs kommun enligt LOV 
(KF 2011-02-28, § 30), antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om 
tillfälligt stopp för externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av 
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun enligt LOV.  

I den pågående omorganisationen inom vård- och omsorgsförvaltningen har 
förvaltningen uppmärksammat att en genomgripande utredning av 
valfrihetssystemet LOV krävs. Under tiden förvaltningen utreder och tar fram 
nytt underlag för valfrihetssystemet föreslår nämnden därför att inga nya 
leverantörer antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förslag om tillfälligt stopp för externa leverantörer att beviljas 
leverantörsstatus av hemtjänstinsatser i Svalövs kommun enligt LOV (KF 2011-
02-28, § 30), antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Dnr VON 104-2019 

§ 103 Rekvirering av medel från Kommunförbundet 
Skåne 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att rekvirera 114.123 kr för investering för 
utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt överenskommelse mellan staten och SKL om att skapa goda 
förutsättningar för vårdens medarbetare och stöd till bättre resursutnyttjande i 
hälso- och sjukvården, finns 114.123kr att rekvirera hos Kommunförbundet 
Skåne. Förvaltningen planerar att genomföra en pilotstudie där rekvirerade 
medel används för inköp av licenser till en webbaserad fortbildningsportal för 
kompetensutveckling av personal. Pilotstudien kommer att pågå under ett års 
tid och återrapporteras 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och Annelie Johnsson (C): Förvaltningen 
ges i uppdrag att rekvirera 114.123 kr för investering för utvecklade 
förutsättningar för vårdens medarbetare.   

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 109-2019 

§ 104 Utredning gällande modernisering av fixartjänst 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Utredningen om hur ”fixartjänster” kan utformas genom en 
biståndsbedömd välfärdscheck godkänns och uppdraget avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Det nuvarande styret vill nu utreda hur denna tjänst kan moderniseras och att 
målgruppen kan utvidgas. I framtiden skall även unga personer med en 
funktionsvariation eller sjukdom kunna nyttja dessa tjänster. Ett annat syfte är 
att värna valfriheten för medborgarna. Det skall inte bara finnas en leverantör 
av dessa tjänster och dessutom vill kommunen inte komma i konflikt med de 
företag som har hushållsnära tjänster som affärsidé. 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur så kallade 
”fixartjänster” kan utformas genom en biståndsbedömd välfärdscheck. 
Utredningen identifierar ett antal problemområden utifrån frågeställningar i 
utredningsuppdraget, och redogör för de lagrum som bör beaktas i 
utformningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09 
Utredning gällande modernisering av fixartjänst  
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 81 p. 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Utredningen om hur ”fixartjänster” kan utformas genom en 
biståndsbedömd välfärdscheck godkänns och uppdraget avslutas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr VON 111-2019 

§ 105 Yttrande över remiss: Nybyggnationsärendet 
Lantlyckan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande: Särskilt boende i Svalövs Kommun 
2030, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

2. Placering av särskilt boende vid solgården bedöms olämpligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 31, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram programhandling för 
lokalanskaffning via förhyrning i nybyggnad inom kv. Lantlyckan avseende 
särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler. 2) 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på 
hyresavtal och upplägg för upphandling.  

Kommunstyrelsen föreslog, 2019-09-16, § 186, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se 
illustrationsförslag skisser daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt 
”Program kommunala verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för 
framtagande av förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling 
avseende Svalövs kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av särskilt 
boende, trygghetsboende samt administrationslokaler. 2) Kommunfullmäktige 
godkänner principerna till hyresavtalsutkast enligt bilaga. 3) Kommunen 
genomför upphandling enligt LOU avseende byggentreprenaden. 
Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas till exploatör/hyresvärd. 
Kontraktet ska innehålla option om möjligt kommunalt förvärv (senast) 2 år efter 
utfärdandet av produktionens slutbevis. 4) Kommunfullmäktige uppdrar till 
förvaltningen att starta upprättandet av förfrågningsunderlag inför 
byggentreprenadupphandlingen. 5) Kommunfullmäktige beslutar att 
förvaltningen ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd 
enligt redovisade punkter i denna skrivelse pkt 1. 6) Samhällsbyggnads-
nämnden bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet. 7) Vård- och 
omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för verksamheternas kostnader 
inför tecknandet av samarbetsavtalet. 8) Kommunförvaltningen uppdras 
inarbeta kostnaderna i förslagen till remissvaren avs Budget 2020, plan 2021 – 
2022.  

Kommunfullmäktige beslutade istället, 2019-09-30 § 143, att återremittera 
ärendet om Lantlyckan för framtagande till plan över hela Lantlyckan, kalkyl för 
projektet hällande HSB/Midroc samt framtagande av förslag på ett bättre 
utnyttjande av denna del av fastigheten med bl a fler lägenheter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14, § 219 att remittera ärendet till vård- 
och omsorgsnämnden. 
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Med anledning av detta har förvaltningen sammanställt ett yttrande för 
överlämning till Kommunstyrelsen, se bilaga – Yttrande: Särskilt boende i 
Svalövs Kommun 2030. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Yttrande: Särskilt boende i Svalövs Kommun 2030 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 219 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 143 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. 
Förvaltningens förslag till yttrande: Särskilt boende i Svalövs Kommun 2030, 

antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Placering 
av särskilt boende vid solgården bedöms olämpligt. 

Icke deltagande i beslut 

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johnsson (C) deltar inte i 
beslutet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR)  
Kommunstyrelsen 
 
 

  



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(21) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 93-2019 

§ 106 Granskning av hemsjukvård/ASIH 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar om hemsjukvård/ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). 
Granskningen har genomförts av Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från 
PWC. Resultatet av granskningen framgår av revisionsrapporten – Granskning 
av hemsjukvård/ASIH daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig hemsjukvård. Efter genomförd granskning görs 
bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer en 
ändamålsenlig hemsjukvård. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns gemensamma avtal/överenskommelser 
(styrdokument) 

Uppfyllt 

Det finns en fungerande samverkans-struktur mellan 
kommun och region som stödjer en utveckling av 
hemsjukvården 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd, processer och kompetens som 
stödjer och underlättar samverkan kring den enskilda 
patienten 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (även brukares och anhörigs synpunkter) 

Delvis uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av hemsjukvård/ASIH”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av hemsjukvård/ASIH 
Bilaga 1, Rutin samverkan vid utskrivning 
Bilaga 2, Riktlinje Strategi för E-hälsa 2020-2030 
Bilaga 3, Bedömning om inskrivning i Mobilt vårdteam 
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Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvård/ASIH. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens 
eget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr VON 94-2019 

§ 107 Granskning av utskrivningsklara patienter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar kring utskrivningsklara patienter. Granskningen har genomförts av 
Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från PWC. Resultatet av granskningen 
framgår av revisionsrapporten – Granskning av utskrivningsbara patienter 
daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig process för samverkan av utskrivningsklara 
patienter. Efter genomförd granskning görs bedömningen att vård- och 
omsorgsnämnden i all väsentlighet har säkerställt en ändamålsenlig process för 
samverkan. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns en fungerande samverkansstruktur mellan 
kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns gemensamma styrdokument som stödjer en 
sammanhållen vård mellan kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd och processer som stödjer och 
underlättar samverkan kring den enskilda patienten 

Uppfyllt 

Nya arbetssätt har utvecklats som stödjer en trygg och 
säker vård för den enskilde. 

Delvis uppfyllt 

Patient/brukare ges en trygg och säker vård efter 
utskrivning 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (ledtid, kostnader, oplanerad återinskrivning 30 
dagar, brukares och anhörigs synpunkter) 

Uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av utskrivningsklara patienter”. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av utskrivningsklara patienter 
Bilaga 1, Bedömning om inskrivning i mobilt vårdteam 
Revisionsrapport - granskning av utskrivningsklara patienter. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens 
eget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr VON 25-2019 

§ 108 Kvartalsrapport sjukfrånvaro och 
tillbudsrapportering Svalövs kommun Vård och Omsorg 
samt LSS, kvartal 3 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1.  Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaro för Vård och omsorgspersonal samt LSS. Ackumulerat 
innevarande år 2019 med jämförelsetal från 2018.  

Tillbudsrapportering kvartal 3 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-23 
Kvartalsrapport sjukfrånvaro och tillbud vård och omsorg, kvartal 3 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR) 
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Dnr VON 105-2019 

§ 109 Sammanträdesdatum för vård- och 
omsorgsnämnden 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Nämnden sammanträder 2020 följande dagar (kl. 13.30): 22/1, 19/2, 
25/3, 22/4, 13/5, 10/6, 26/8, 23/9, 21/10, 25/11, 16/12 

2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om 
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2020. 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.  

Nämnden föreslås under 2020 sammanträda på onsdagar klockan 13.30.  

Det noteras att ordförande enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-10-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Nämnden sammanträder 2020 följande dagar (kl. 13.30): 
22/1, 19/2, 25/3, 22/4, 13/5, 10/6, 26/8, 23/9, 21/10, 25/11, 16/12. 2. Ordförande 
äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger 
särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR) 
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Dnr - 

§ 110 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Det finns inga meddelanden att informera om sedan förra sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2019 

§ 111 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 2019-09-05 – 2019-10-07. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-09-05 - 2019-10-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


