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Plats och tid Kommunhuset, Strået, Svalöv, kl 13.30-16.50 
Ajournering; kl. 15.10-15.25 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
Stefan Persson (SD) 
Katarina Lundgren (S) 
Anna Berg von Linde (M) 
Sanna Brobeck (SD) 
- (KD) 
- (S) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg/socialchef 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Jasper Kangkeh, ekonom, § 57 
Tobias Andersson, kökschef/måltidsutvecklare, § 55 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
Charlotta Hedin (MP), insynsplats 
Ann-Carolin Hansson (V), insynsplats 
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Utses att justera Ingrid Ekström 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-05-23, kl. 12.45 

Justerade 
paragrafer §§ 54 - 61 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-13 

Anslaget under tiden 2019-05-24 – 2019-06-14 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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§ 54 Beslutad ärendelista 

§ 55 Information ................................................................................................. 4 
§ 56 Anmodan om att samhällsbyggnadsnämnden eftersöker lokal för daglig 

verksamhet LSS i Svalövs tätort ............................................................... 5 
§ 57 Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 .................................................... 6 
§ 58 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS (lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) .................................................... 7 
§ 59 Kvartalsrapport boendestatistik vård och omsorg samt LSS, kvartal 1 .... 9 
§ 60 Meddelanden ........................................................................................... 10 
§ 61 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 11 
 
Ärende § 58 "Hyror vård och omsorg" utgår från dagordningen och läggs under 
§ 55 "Information". 
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Dnr - 

§ 55 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en rapport över 
årsarbetande inhyrda sjuksköterskor och redovisa detta på nämnden i 
juni.   

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 
- Planering inför utflyttning av hemvård och hemsjukvård till område, 

Slätten, Centrum, Åsen 
- Sommarplanering 
- Rutin tobaks- och mobilfri arbetstid 
- Utdrag ur belastningsregistret 
- Workshop assistenter och planerare 
- Redovisning av kostnader för leg 
- Cook and chill smakprov samt information från måltidsservice. 
- Hyror vård och omsorg 
b) LSS  
- Antidiskrimineringsbyrån ”Norra Skåne” 
- Information Felestad 
- Vårbasar 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 50-2019 

§ 56 Anmodan om att samhällsbyggnadsnämnden 
eftersöker lokal för daglig verksamhet LSS i Svalövs 
tätort 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård och omsorgsnämnden anmodar Samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram förslag på lämpliga lokaler för drift av daglig verksamhet LSS i 
tätorten Svalöv. 

Deltar ej 

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

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens framställan, daterad 2019-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Annelie Johnsson (C), Martin 
Gustafsson (L) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Vård och 
omsorgsnämnden anmodar Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på 
lämpliga lokaler för drift av daglig verksamhet LSS i tätorten Svalöv. 

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 VON 13-2019 

§ 57 Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 31 mars 2019. Avvikelsen till och med mars är för Politisk 
organisation -8 tkr, Vård och omsorg 432 tkr och LSS -298 tkr.  

Prognosen för helår 2019 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med 450 tkr, varav vård och omsorg 50 tkr och LSS 400 tkr. Politisk 
organisation visar en prognos lika med budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2019-05-02 
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2019-03-31 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 81 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, AAJN, MAIS, IANR, JRKH) 
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Dnr VON 33-2019, KS 254-2018 

§ 58 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS (lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning fördelas lika 
mellan samtliga brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet 
enligt LSS, under perioderna januari – maj samt juni- december månad.  

2. 52 personer hade daglig verksamhet under perioden januari-maj 
månad. Ersättningen för deltagande under perioden betalas ut som ett 
engångsbelopp efter sommaren, med 4 700 kr vid utbetalningstillfället.  

3. 55 personer beräknas delta i daglig verksamhet under perioden maj-
december. Ersättningen för deltagande under perioden kommer att 
betalas ut som ett engångsbelopp i december månad, med 4 700 kr.  

4. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
när utbetalning av habiliteringsersättning ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas med 
stöd av 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, enligt vilken särskilt stöd och service ska 
tillhandahållas genom "daglig verksamhet" för personer med funktionshinder i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
Habiliteringsersättningen är skattefri för mottagaren enligt 8 kap. 11 § IL. 

2019-04-10 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. Rekvisition av medel för 2019 ska ha kommit in till Socialstyrelsen 
senast 2019-06-01. För Svalövs kommun innebär det stimulansmedel om 
maximalt 532 284 kr, och de kan användas till och med 2019-12-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Ingrid Ekström (SD), 
Annelie Johnsson (C), och Martin Gustafsson (L): 1. Det tillfälliga 
stimulansbidraget för habiliteringsersättning fördelas lika mellan samtliga 
brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet enligt LSS, under 
perioderna januari – maj samt juni- december månad. 2. 52 personer hade 
daglig verksamhet under perioden januari-maj månad. Ersättningen för 
deltagande under perioden betalas ut som ett engångsbelopp efter sommaren, 
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med 4 700 kr vid utbetalningstillfället. 3. 55 personer beräknas delta i daglig 
verksamhet under perioden maj-december. Ersättningen för deltagande under 
perioden kommer att betalas ut som ett engångsbelopp i december månad, 
med 4 700 kr. 4. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta 
beslut om när utbetalning av habiliteringsersättning ska ske.  

Beslutsgång 

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

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

§ 59 Kvartalsrapport boendestatistik vård och omsorg 
samt LSS, kvartal 1 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 1, 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-15 
Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 1, 2019, 
daterad 2019-05-15 
Verksamhetsmått uppföljning Myndighetsenheten, Bilaga 1 

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, SNBN) 
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Dnr VON 48-2019 

§ 60 Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 12145-18 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 1565-19 

Skriftlig information: 

KF 2019-03-25 § 40 Kommunfullmäktiges beslut ”Begäran om överföring av 
investeringsanslag till 2019”. 

KF 2019-04-15 § 81 och KS 2019-04-29 § 65 Beslut om ”Kompletteringsbudget 
I 2019”. 

KS 2019-04-15 § 80 Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ”Skyddskläder inom 
hemvården i Svalövs kommun” hanteras inom ramen för kompletteringsbudget I 
2019 respektive Budget 2020, plan 2021-2022 (VON 22-2019:40) 

KF 2019- 03-25 § 40 Begäran om överföring av investeringsanslag till 2019 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2019 

§ 61 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegeringsbeslut, lista daterad 2019-05-21. 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård och 
omsorgsnämndens verksamheter. Redovisningen i april månad avser  
myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter 
2019-04-16 – 2019-05-20. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista, daterad 2019-05-21  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 
 
 


