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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-17.50 
Ajournering: kl. 16.20 – 16.35 
 

Beslutande Annelie Johnsson (C)  
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Stefan Persson (SD), tjg. ers. för Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Martin Gustafsson (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
- (S)  
Anna Berg von Linde (M)  
- (SD)  
- (KD)  
Annette Hallberg (S)  
 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg/socialchef  
Monica Ingves, verksamhetschef LSS, §§ 68-69 a) 
Ingela Nylander, kvalitetsutvecklare 
Maria Eriksson, utvecklingsstrateg, §§ 68-71 
Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Charlotta Hedin (MP), insynsplats 
Marika Jardert (V), insynsplats 
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Utses att justera Anneli Persson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 16 augusti kl. 08.15 

Justerade 
paragrafer §§ 68 - 80 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Anneli Persson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-14 

Anslaget under tiden 2019-08-16 – 2019-09-06 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 69 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om:  
a) Övergripande verksamhetsfrågor  

- Bemanning SSK   

- Ekonomisk uppföljning för juni månad tas upp på nämnden i september.  

- Värmens inverkan på verksamheterna 

- Skrivelse från personal inom nattpatrullen hemtjänst, samt svar från 
verksamhetschef Jessica Öberg. 

- Information angående IT-system inom vård om omsorg 
- Beslut avseende Förnyat avrop inom ramavtal inkontinens (Dnr VON 137-
2016). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(16) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-14 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 64-2019 

§ 70 Resursmodell Nivåsystem och avgifter i 
hemvården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande hemvårdssystem bygger på en LOV-peng och faktiskt utförd tid. Det 
finns schablontider som är kopplade till ersättningsmodellen. Schablontiderna 
är enbart kopplade till ersättningsmodellen och inte till biståndsbesluten vilket 
omöjliggör en jämförelse över tid mellan beviljad schablontid, planerad - samt 
utförd tid. Vård och omsorgsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ett nytt 
system. Den övergripande målsättningen med nivåsystemet är nöjda brukare. 
Systemet bygger på att den enskildes behov ska vara styrande och att 
systemet utgör en ersättningsmodell. Detta förväntas innebära att brukarnas 
behov blir mer individuellt tillgodosedda samtidigt som risken för volymökningar 
elimineras i den aktuella situationen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-05 
Rapport nivåsystem i hemvården, 2019-07-05 

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

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAEN, MAMG, AEWD) 
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Dnr VON 66-2019 

§ 71 Revidering av riktlinjer för medboende inom 
äldreboende 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förslag till riktlinje för medboende inom äldreboende, daterad 2019-06-
18, antas gälla från och med 2019-09-01. 

2. Korrigering av punkten 3.1 ”Boendet” sista meningen på sidan 5, till 
”Den som beviljas medboende beviljas plats inom boendets enhet”. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för medboende har tidigare ingått i dokumentet ”Riktlinjer för 
biståndsbedömning inom vård och omsorg”. I samband med att denna riktlinje 
revideras så har hantering gällande ärende om medboende tagits fram i ett nytt 
dokument. Detta för att beskriva hela processen – handläggning och 
verkställighet – för att förtydliga hantering av dessa ärenden. Reviderat 
dokument förtydligar att hela processen säkerställs enligt lagens intentioner. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-06-18 
Riktlinje för medboende inom äldreboende, 2019-06-18 
Avstående från besittningsskydd – HN 2  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Förslag till riktlinje för medboende inom äldreboende, 
daterad 2019-06-18, antas gälla från och med 2019-09-01. 2. Korrigering av 
punkten 3.1 ”Boendet” sista meningen på sidan 5, till ”Den som beviljas 
medboende beviljas plats inom boendets enhet”. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAEN, JAÖG, MAMG) 
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Dnr VON 32-2019, KS 471-2012 

§ 72 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning 
samt schablontider inom vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Förslag till riktlinjer socialtjänstlagen samt schablontider för 
biståndsbedömning antas. 

 

Deltar ej  
Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nivåsystem för 
service och omvårdnad inom hemvården som ska ersätta det nuvarande 
ersättningssystemet samt tagit fram förslag till förändring av avgifter för brukare 
(kommunfullmäktige 2012-08-27, § 109, Införande av ersättning enligt 
schablontider). Parallellt har ett arbete pågått med att revidera riktlinjer SoL 
(Socialtjänstlagen) samt upprätta schablontider för biståndsbedömda insatser. 
Detta för att anpassa riktlinjer och schablontider utifrån ovan nämnda 
nivåsystem, för att möjliggöra vägledning för handläggarna i att tolka 
lagparagrafen 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, rätten till bistånd, men också för att 
anpassa riktlinjerna till arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) som är 
den arbetsmodell våra verksamheter ska jobba enligt.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-19 
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-06-12 
Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg, daterad 2018-04-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige: 1. Förslag till riktlinjer socialtjänstlagen samt 
schablontider för biståndsbedömning antas. 

Beslutsgång  

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, SEBO) 
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Dnr VON 56-2019 

§ 73 Hyressättning för särskilt boende samt LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Genomlysning av hyressättning inom särskilt boende samt LSS. Förvaltningen 
har tagit fram förslag till framtida modell för hyressättning för särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-03 
Utredning hyressättning särskilt boende, daterad 2019-05-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
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Dnr VON 142-2018 

§ 74  Representanter i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Nils-Alvar Ekstén, utses till Diabetesförbundets i Helsingborgs ledamot i 
rådet för funktionshindrade och pensionärer för perioden 2019-2022, i 
enlighet med förslag från föreningen.  

 
Deltar ej 

Annelie Johnsson (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för rådet för funktionshindrade och pensionärer framgår bl.a. att 
rådet består av ett antal ledamöter och ersättare som vård- och 
omsorgsnämnden utser från riksorganisationer för funktionshindrade respektive 
pensionärer.  
 
Den 27 mars 2019 fick vård- och omsorgsnämnden in förslag från ordförande i 
Diabetesföreningen i Helsingborg om att styrelsen föreslog att Nils-Alvar Eksten 
skulle vara deras representant i rådet för funktionshindrade och pensionärer.  
Diabetesföreningen i Helsingborg är en lokalförening till Svenska 
Diabetesförbundet. Svenska Diabetesförbundet är i sin tur en av cirka 40 
medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige.  
 
Då det framgår av reglementet att ledamöter och ersättare ska utses från 
riksorganisationer för funktionshindrade respektive pensionärer samt att förlaget 
enbart kom från ett medlemsförbund i hela riksorganisationen så fick 
kommunförvaltningen i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att tillfråga 
riksorganisationerna Funktionsrätt Sverige och DHR (Delaktighet, 
handlingskraft, rörelsefrihet), vilken ledamot respektive ersättare som skulle 
företräda dem.  
 
Svaret som kommunförvaltningen fick från Funktionsrätt Sverige var att de 
hänvisade till den regionala samarbetsorganisationen, HSO Skåne. HSO Skåne 
som fick frågan vilken representant de ville utse till rådet uppgav att de inte 
arbetar med frågor kring representation i de lokala funktionshinderråden utan 
att föreningarna utser detta själva.  
 
Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden har ett förslag till representant 
som har inkommit från Diabetesförbundet i Helsingborg att ta ställning till.  
 
Något förslag på representation från DHR har inte inkommit till 
kommunförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Eksten (SD) och Stefan Persson (SD): 1. Nils-Alvar 
Ekstén, utses till Diabetesförbundets i Helsingborgs ledamot i rådet för 
funktionshindrade och pensionärer för perioden 2019-2022, i enlighet med 
förslag från föreningen.  

Beslutsgång  

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, EELS, MEMG) 
Diabetesförbundet i Helsingborg 
Nils Alvar Eksten 
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Dnr 25-2019 

§ 75 Kvartalsrapport gällande avvikelser HSL och SoL, 
vård och omsorg samt LSS.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärende 
Avvikelserapport för kvartal 2 2019. 

Beslutsunderlag 
Avvikelserapport Vård och omsorg samt LSS, Kvartal 2 2019. 

Förvaltningens förslagsskrivelse Avvikelserapport, daterad 2019-08-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång  

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LTOD,) 
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Dnr VON 41-2019 

§ 76 Återrapportering Synpunkten 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärende 

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.  
Under kvartal 2 2019 inkom 8 synpunkter för vård- och omsorgsnämnden via 
Synpunktshanteraren. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse återrapportering Synpunkten, daterad 2019-08-
05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång  

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LTOD,) 
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Dnr VON 71-2019 

§ 77 Rekvirering av statsbidrag – Stimulansmedel för 
förstärkning av äldreomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras rekvirera statsbidrag, enligt nyckeltabell 599 401 

kr att användas inom äldreomsorgen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rekvirerade medel ska användas i förvaltningens pågående IT-satsning. 
Arbetsområdet inkluderar; implementering av nytt verksamhetssystem, 
systemutveckling, systemintegration, digitala lösningar kopplat till verkställighet, 
digitala lösningar kopplat till brukare samt kompetenshöjande insatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Anneli Persson (S): 1. Förvaltningen uppdras rekvirera 
statsbidrag, enligt nyckeltabell 599 401 kr att användas inom äldreomsorgen. 

Beslutsgång  

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMO, IANR, SAMA) 
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Dnr VON 133-2019, KS 212-2018 

§ 78 Motion; Utred behovsprövningen och planeringen 
inom hemtjänsten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-13, 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 2019-08-13. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande behovsprövningen 
och planeringen inom hemtjänsten. 

I motionen föreslår liberalerna följande: Kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en total genomlysning av sektorn Vård- 
och omsorg, i syfte att antingen styrka eller dementera siffrorna SKL:s rapport 
Öppna jämförelser, och om förbättringsmöjligheter finns, realisera dessa. 
Frågeställningar att besvara utredningen ska ligga i linje med förda 
resonemang. 

Beslutsunderlag 

Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-07-26 
Remitteringsbeslut, daterad 2018-09-19 
Svar på motion, daterad 2019-08-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13. 

Beslutsgång  

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, )  
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Dnr - 

§ 79 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 5295-19 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2019 

§ 80 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegeringsbeslut, lista daterad 2019-08-14. 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård och 
omsorgsnämndens verksamheter. Redovisningen i april månad avser  
myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter 
2019-06-10 – 2019-08-12. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista, daterad 2019-08-14. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 


