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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-09-16, kl. 17.00 

Justerade 
paragrafer §§ 81 - 95 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson 
(SD) 

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-11 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr - 

§ 82 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 

i. Redovisning av brukare i ytterområden (GIS) 

ii. Aktivitetsberättelse 2018/2019 

 

Monica Ingves, verksamhetschef för LSS 

i. Återrapportering - nya lokaler för Daglig verksamhet i Svalövs 
tätort 

ii. Assistansärende – rekrytering  

 

Redovisning av protokoll: 

b) Kommunstyrelsens beslut, 2019-08-12, § 158 - Utökning av 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom. 1. Ärendet 
behandlas inom ramen för Budget 2020, plan 2021-2022. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 13-2019 

§ 83 Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per 
den sista juli 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Delårsbokslut per 2019-07-31 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 31 juli 2019. Avvikelsen till och med juli är för Politisk 
organisation -57 tkr, Vård och omsorg -492 tkr och LSS 381 tkr. Totalt för 
nämnden -168 tkr.    

Prognosen för helår 2019 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med 750 tkr, varav vård och omsorg 200 tkr och LSS 550 tkr. Politisk 
organisation visar en prognos lika med budget.  

I denna uppföljning ingår ramminskning om 895 tkr som har genomfört till följd 
av kommunfullmäktiges beslutade kompletteringsbudget (KF 2019-04-29, § 65). 
Beslutet innebär att vård- och omsorgsnämndens ram reduceras med 895 tkr, 
varav 500 tkr avser vård och omsorg och 395 tkr LSS.  

Poster som ramminskningen påverkas inom vård och omsorg är 175,5 tkr för 
minskat personalbehov vid ny matdistribution, 74,5 tkr återkrav underleverantör 
samt 250 tkr indragen matdistribution utan biståndsbeslut.   

Poster som ram minskning avses  inom LSS är 350 tkr för avveckling av 
gruppbostad LSS/Felestad och 45 tkr för ökade hyresintäkter LSS. 
Ramminskningen är genomförd och har inkluderat i denna uppföljning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-29 
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2019-07-31 
Kommunfullmäktiges protokoll  2019-04-29, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Delårsbokslut per 2019-07-31 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 (MAMG, AAJN, MAIS, IANR, JRKH) 
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Dnr VON 96-2019 

§ 84 Yttrande över budgetramar 2020, plan 2021-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Deltar ej 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen remitterade 2019-08-26, § 165, förslag till mål- och budget 
2020 med plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till berörda nämnder. Nämndernas 
svar skal vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av 
remissvaret skall nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
investeringsram samt lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål 
och visare. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2019-09-04 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 165 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-23 
Förslag till ramar 2020, plan 2021-2022, daterad 2019-08-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anna Berg von Linde (M), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta 
Kopansksa Larsson (SD): Förvaltningens förslag till yttrande antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

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) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr VON 64-2019 

§ 85 Nivåsystem i hemvården  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Förslag till nivåsystem i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nivåsystem för 
service och omvårdnad inom hemvården som ska ersätta det nuvarande 
ersättningssystemet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-29 
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-08-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Annelie Johnsson (C), Anna Berg von Linde (M), Ingrid 
Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Förslag till nivåsystem i 
hemvården antas och gäller från 2020-02-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAEN, MAMG, AEWD, JRKH, SNLN)  
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(18) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 97-2019 

§ 86 Justering av avgifter i hemvården  

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Förslag till nya avgifter för brukare i hemvården antas och gäller från 
2020-02-01.   

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till justering av avgifter 
för brukare i hemvården (Jfr. KF 2012-08-27 § 109, Införande av ersättning 
enligt schablontider). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-29 
Rapport justering av avgifter i hemvården, daterad 2019-08-29 
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-08-29  
Komplettering gällande nytt förslag till avgifter, daterad 2019-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M): Förslag till kommunstyrelsen: Förslag till nya avgifter för 
brukare i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAEN, MAMG, AEWD, JRKH, SNLN) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
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Dnr VON 25-2019 

§ 87 Kvartalsrapport boendestatistik – vård och omsorg 
samt LSS, kvartal 2 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Beslutsunderlag 

Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 2, 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 (MAMG IANR SNBN) 
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Dnr VON 36-2019 

§ 88 Kvartalsrapport av gynnande ej verkställda beslut 
inom – vård och omsorg samt LSS, kvartal 2 2019 

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. 

För kvartal 2 2019 finns 3 beslut att rapportera, 2 beslut inom LSS och 1 beslut 
inom vård och omsorg. Av dessa är det 1 beslut som inte har verkställts vid 
tidpunkten för inrapportering till IVO, 0 inom LSS och 1 inom VoO. 

Sedan senaste inrapporteringsperioden kvartal 1 2019, har 3 SoL-ärenden 
avrapporterats hos IVO. 1 ärende har behovet upphört, ärende har beslutet 
verkställts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-28 

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, MAIS, IANR, LELE) 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Dnr VON 42-2019 

§ 89 Förlängning av hyresavtal Annexet Svalegatan 1 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att finansiera hyresavtalet för 
Svalegatan 1 D, (Slussen/Annexet), Södra Svalöv 9:4/9:17. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande hyresavtal för Svalegatan 1 (huvudbyggnaden). fastighetsägare 
Svalövs Fastighets AB, löper på 5 år och upphör 2024-05-31. Därefter finns 
möjlighet till förlängning på 3 år, uppsägningstid 9 månader.  

Lokalerna upptas idag av Myndighetsenheten samt LSS administration men det 
saknas tillgänglighetsanpassad möteslokal för att ta emot enskilda. Möjlighet 
finns att även teckna hyresavtal för en intilliggande lägenhet/lokal på ca 50 kvm, 
med samma fastighetsägare och med samma löptid som hyresavtalet för 
huvudbyggnaden, till en årshyra på 40.800kr. Adressen för lägenheten/lokalen 
är Svalegatan 1 D, (Slussen/Annexet), fastighetsbeteckning Södra Svalöv 
9:4/9:17. Den ökade kostnaden belastar förvaltningen först från och med januari 
månad 2020, men kan tas i bruk så snart förlängning av avtalet tecknats.  

Årshyra från 2020: 40.800 kr årshyra 

Löptid t.o.m 2024-05-31. Därefter möjlighet till förlängning 3 år, uppsägningstid 
9 månader. 

Beslut om att teckna hyresavtal för lokalen fattades av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-23, § 66.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-03 
Hyresavtal samt indexavtal, registrerat 2019-09-05 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-23, § 66. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Vård och omsorgsnämnden beslutar att finansiera 
hyresavtalet för Svalegatan 1 D, (Slussen/Annexet), Södra Svalöv 9:4/9:17. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, MSDG, RTAT) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr 56-2019 

§ 90 Hyressättning särskilt boende LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Förslag om justering av hyror i särskilt boende enligt trappningsregeln 
med utgångspunkt i kategorisering enligt nuvarande hyra antas. 
Hyresjusteringen beräknas till ca 500 kr per månad, och görs i två (2) år 
i följd, 2020 januari månad samt 2021 januari månad. Prisjustering av 
hyror för särskilt boende framledes, från och med 2021-01-01, görs 
årligen enligt index KPI för oktober månad.   

2. Prisjustering av hyror för särskilt boende framledes, från och med 2021-
01-01, görs årligen enligt index KPI för oktober månad.   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt en rapport, efter genomlysning av hyressättning 
inom särskilt boende samt LSS, där förslag till framtida modell för hyressättning 
för särskilt boende presenteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-28 
Utredning hyressättning särskilt boende, daterad 2019-05-13  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 1. Förslag om justering av hyror i särskilt boende 
enligt trappningsregeln med utgångspunkt i kategorisering enligt nuvarande 
hyra antas. Hyresjusteringen beräknas till ca 500 kr per månad, och görs i två 
(2) år i följd, 2020 januari månad samt 2021 januari månad. Prisjustering av 
hyror för särskilt boende framledes, från och med 2021-01-01, görs årligen 
enligt index KPI för oktober månad.  2. Prisjustering av hyror för särskilt boende 
framledes, från och med 2021-01-01, görs årligen enligt index KPI för oktober 
månad.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, MAIS, IANR) 
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Dnr VON 92-2019 

§ 91 Remissvar Visionsarbetet - Föreställ dig Svalövs 
kommun 2040 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Nämnden avstår från att yttra sig.  

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2019 har representanter för vård och omsorgsförvaltningen 
deltagit i visionsdialogen om kommunens framtid, styrkor och 
utvecklingsmöjligheter. Sammankomsterna har varit inspirerande och resultatet 
som presenteras i ”Visionsarbetet – Föreställ dig Svalövs kommun 2040” 
representerar väl den förda dialogen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-28 
Vision – Föreställ dig Svalövs kommun 2040 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Krister Olsson (S), Anneli Persson (S), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Annelie Johnsson (C) och Anna Berg von 
Linde (M): Nämnden avstår från att yttra sig. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, MAIS, IANR, KABD) 
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Dnr VON 72-2019 

§ 92 Svar på motion, inrätta en kommunal fixartjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, 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 2019-08-29. 

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-01-22 med motionen ”Inrätta en kommunal 
fixartjänst”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande: 

Att vård och omsorgsnämnden får uppdraget att undersöka möjligheterna att 
inrätta denna fixartjänst. Gärna i samarbete med daglig verksamhet och 
arbetsmarknadsenheten.  

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2019-08-28 
Motion, inkommen 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som 
nämndens eget. 

Angelie Fröjds (M): förslag till kommunstyrelsen: Motionen anses besvarad, 
med hänvisning till vård och omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Motionären  
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Dnr 20-2018 

§ 93 Svar på motion, Gratis träning för invånare som 
fyllt 70 år  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget. 

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås, med hänvisning till vård och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2019-08-29. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) inkom 2017-11-27 med motionen ”Gratis träning för 
invånare som fyllt 70”. I motionen hänvisar Vänsterpartiet till ett projekt i Hörby 
Kommun där medborgare över 75 år erbjuds att träna gratis på de lokala 
gymmen under en 10-veckors period. Vänsterpartiet yrkar följande: 

 Vård och omsorgsnämnden alternativt kommunstyrelsen uppdras att 
kontakta lokala gym och träningsanläggningar för att förhandla fram ett 
bra pris för såväl kommun som den enskilde förmånstagaren för att så 
fort som möjligt få så många pensionärer som möjligt i lämplig 
motionsform. 

 Kommunfullmäktige skapar en långsiktig budget för att upprätthålla 
friskvård för våra äldre. 

 Vård och omsorgsnämnden omedelbart inleder mätningar av upplevd 
hälsostatus och fortsätter med detta under och efter projektets 
genomförande. 

Beslutsunderlag 

Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29 
Bilaga, daterad 2019-08-29  
Motion, inkommen 2017-11-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som 
nämndens eget. 

Angelie Fröjds (M): förslag till kommunstyrelsen: Motionen avslås, med 
hänvisning till vård och omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Dnr VON 6-2019 

§ 94 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Redovisningen avser myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2019-06-10 – 2019-08-12. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista för redovisning till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
2019-09-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 95 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 1981-1985-19 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 1986-1990-19 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 5467-1, 5679-17, 9076-17, 12454-17 och 
107-18 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


