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Sammanträdesdatum 

2019-06-12 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl 13.30-16.30 
Ajournering: kl. 15.05-15.25 
 

Beslutande Ann-Charlotte Hansen (C), tjg. ers. för Annelie Johnsson (C)  
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 62 - 63 
Stefan Persson (SD), tjg. ersättare för Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
§§ 64 - 67 
Anna Berg von Linde (M), tjg. ers. för Martin Gustafsson (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Stefan Persson (SD), §§ 62 - 63 
- (S) 
- (SD) 
- (KD) 
Annette Hallberg (S) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg/socialchef 
Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Jasper Kangkeh, ekonom, § 63  
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
Charlotta Hedin (MP), insynsplats 
Ann-Carolin Hansson (V), insynsplats 
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Utses att justera Anneli Persson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 17 juni kl 14.45 

Justerade 
paragrafer §§ 62 - 67 

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 2019-06-12 

Anslaget under tiden 2019-06-18 – 2019-07-09 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 63 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 

b) Rapport över årsarbetande inhyrda sjuksköterskor (VON 25-2019) 

c) Flytt av redovisning gynnande ej verkställda till månad 1 i årshjulet. 

 

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

d) Mätning av basal vårdhygien. 

 

Jasper Kangkeh, ekonom informerar om: 

e) Ekonomisk uppföljning maj 2019. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 140-2018 

§ 64 Utökning av dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 

 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Vård och omsorgsnämndens budget gällande dagverksamhet utökas 
från och med 2020-01-01 med motsvarande 1,7 årsarbetare.  

Reservationer 

 Ingrid Ekström (SD) och Stefan Persson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för omvårdnad vid demenssjukdom anger 
om högsta prioritet att kommuner bör erbjuda dagverksamhet särskilt anpassad 
för personer med demenssjukdom. I Svalövs kommun finns idag en 
dagverksamhet, Lyckebo, med plats för 6 deltagare dagligen måndag - fredag. I 
dagsläget är 13 personer inskrivna i verksamheten. Samtidigt står flera 
personer i kö, och har inte kunnat erbjudas någon plats eftersom verksamheten 
är fullbelagd. Antalet personer med demenssjukdom väntas öka de närmaste 
åren och fram till och med år 2050 och därmed väntas ett ökat behov av antal 
platser på dagverksamhet. För att kunna möta kommuninvånarnas behov av 
omsorg föreslås en utökning av dagverksamhet, genom att en ny verksamhet 
startas i Kågeröd under första kvartal 2020 med utökad budget för 1,2 åa 
(årsarbetare) omvårdnadspersonal samt att tjänstgöringsgraden för befintlig 
personal på Lyckebo ökas från 2x75% till 2x100% (0,5 åa). Detta kräver en 
utökning av omvårdnadspersonal med 1,7 åa. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-04-23.  

Kommunförvaltningens skrivelse, daterad Utökning av dagverksamhet 
för personer med demenssjukdom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anna Berg von Linde (M), Krister Olsson (S), Anneli Persson 
(S) och Ann-Charlotte Hansen (C): 1. Vård och omsorgsnämndens budget 
gällande dagverksamhet utökas från och med 2020-01-01 med motsvarande 
1,7 årsarbetare. 

Ingrid Ekström (SD) och Stefan Persson (SD): Ärendet ska återremitteras.  

Krister Olsson (S) och Anneli Persson (S): Avslag på Ingrid Ekströms m.fl. 
förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordförande tar först upp frågan om ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde och finner att nämnden beslutar enligt detta. Ordförande tar 
sedan upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunförvaltningen (MEMG, UAGR, SAMA) 
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Dnr VON 25-2019 

§ 65 Kvartalsrapport sjukfrånvaro och 
tillbudsrapportering Svalövs kommun vård och 
omsorg, kvartal 2 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaro för Vård och omsorgspersonal ackumulerad januari till och med 
maj 2019 med jämförelsetal årsrapport 2018. 

Tillbudsrapportering januari till maj 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-06.  
Rapport Sjukfrånvaro och tillbud Vård och omsorg 

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 (MEMG, IANR) 
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Dnr - 

§ 66 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 5097-19 
 
Skriftlig information:  

KS 2019-05-13 § 116 – Kommunikationsplanering – Årsplanering 2019 
press/nyheter 
 
KS 2019-05-13 § 117 – Yttrande om rekommendation till kommuner om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 
 
KS 2019-05-27 § 106 – Motion, akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor (AST) 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2019 

§ 67 Redovisning av delegeringsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegeringsbeslut, lista daterad 2019-06-12. 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård och 
omsorgsnämndens verksamheter. Redovisningen i april månad avser  
myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter 
2019-05-21 – 2019-06-09. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista, daterad 2019-06-12  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 
 
 
 


