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Utses att justera Ingrid Ekström  

Justeringens tid 
och plats Kommunhuset, 2019-01-28, kl. 12.45 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 10 

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 2019-01-23 

Anslaget under tiden 2019-01-30 – 2019-02-20 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Föreslagen dagordning godkännas, med tillägg av punkterna § 9 
”Delegationsordning, uppdatering” och § 10 ” Representanter i Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer". 
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Dnr - 

§ 2 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Monica Ingves, t.f. verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 
- Rekryteringsprocesser avseende enhetschefer, 

verksamhetschefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
arbetsterapeut, ekonomer, systemförvaltare osv.  

- Tillfälligt inhyrd HSL-chef under januari och februari.  
- Avtackning av Anette Liljeblad, verksamhetschef  

 
b) Skrivelse angående gåva till personal (Dnr 1-2019) 
c) Meddelande från arbetsmiljöverket – förvaltningens svar (Dnr 126-

2018). 
d) Statistik per 2018-12-31 

Avvikelser Lex Maria: 0 
Avvikelser HSL: 88 (varav 53 fall, 1 medicinskteknisk produkt, 2 
omvårdnad HSL och 32 läkemedelshantering) 
 
Lediga lägenheter särskilt boende: 0 
Lediga lägenheter särskilt demens: 0 
Väntar svar från erbjudna: 0 
Kö till särskilt boende: 8 
Kö till särskilt boende demens: 7 
Kö totalt: 15. Av dessa 15 är det 4 som väntat mer än 3 månader. De 
personerna har väntat i: 

6 månader och 17 dagar på en demensplats, 4 månader och 8 dagar på 
en demensplats, 3 månader och 7 dagar på en demensplats, 3 
månader och 6 dagar på en somatisk plats. 

Utskrivna från sjukhus: 17 varav 1 har gått direkt till korttiden och 4 gick 
till hemteamet. 

Antal som väntar på korttidsenheten: 9 personer, av dessa väntar 5 på 
demensplats. Ytterligare 1 person har växelvård i väntan på 
demensplats. 

Under december har 1 lägenhet blivit ledig, varav 0 demensplats. 1 
lägenheter har erbjudits och de erbjudna har tackat ja. 

Antal besök på dagverksamheten Lyckebo under december: 74 besök 
fördelat på 10 gäster. 3 personer står i kö till dagverksamhet och kan 
inte erbjudas plats pga att verksamheten är fullbelagd. 
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e) Statistik från biståndshandläggarna:  
 

Biståndshandläggarna har under november haft 42 ansökningar. 2 bifall 
särskilt boende, 28 bifall hemtjänst och 11 bifall korttiden (i siffrorna till 
bifall korttiden är 10 förlängning av tiden). 0 avslag särskilt boende samt 
1 avslag hemtjänst. 

Angelie Fröjd (M), ordf. informerar om: 

f) Temadag kommer att hållas den 13 mars, mer information kommer 
längre fram. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 4-2019 

§ 3 Intern kontrollplan för 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Föreslagen internkontrollplan för Vård och omsorg 2019 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till 2019 års kontrollmoment: Loggkontroll journal/ärende, hantering av 
brukarens privata medel samt genomförandeplaner.  

Kontrollmomentet loggkontroll journal/ärende kvarstår som tidigare år. Metoden 
för granskning av loggkontroll har dock setts över och specificerats för att 
tillmötesgå kraven som ställs på ett slumpmässigt urval.  

Kontrollmoment för brukarens privata medel kvarstår som tidigare år. Rutinen är 
uppdaterad 2019-01-01 och implementeras under första och andra kvartalet. 
Det är således särskilt viktigt att kontrollmomentet kvarstår.  

Kontrollmoment för genomförandeplaner införs i internkontrollen 2019. 
Kontrollmomentet utförs genom stickprovskontroll á 5 brukare per enhet, 2 
gånger om året utifrån angivna kontrollperioder. 
 
Revideringen innebar att vi nu koncentrerar oss mer och bättre på moment där 
riskbedömningen är hög. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Föreslagen internkontrollplan för Vård och omsorg 2019 
antas. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, MEMG)  
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Dnr 5-2019 

§ 4 Utredning, Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (SOU 2018:88) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras utreda de eventuella konsekvenserna av de 
förslag som presenteras i LSS-utredningen: Översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) för Svalövs kommun.  

2. Uppdraget ska redovisas som en rapport, vilken ska presenteras vid 
nämndens sammanträde i mars.   

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 att se över assistansersättningen i 
socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 

Utredning som nu har presenterats och har visat sig innehålla flera förslag som 
påverkar förutsättningar för Svalövs kommuns verksamhet. Förvaltningen 
föreslås därför uppdras utreda de eventuella konsekvenserna av de förslag som 
presenteras i LSS-utredningen: Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (SOU 2018:88) för Svalövs kommun.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-01-16 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Anneli Persson (S): 1. Förvaltningen uppdras utreda de 
eventuella konsekvenserna av de förslag som presenteras i LSS-utredningen: 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) för 
Svalövs kommun. 2. Uppdraget ska redovisas som en rapport, vilken ska 
presenteras vid nämndens sammanträde i mars.   

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR) 
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Dnr 138-2018 

§ 5 Initiativärende: Arbetstidsförkortning  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att handlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har inkommit med ett initiativärende daterat 2018-11-20. 
Frågeställningen som lyfts handlar om personalförsörjningen inom vård och 
omsorg och svårigheterna att rekrytera personal. I initiativärendet ges förslag 
på att förvaltningen tillsammans med berörda fackliga organisationer och eller 
annan kompetens gör en utredning där man tittar på införandet av 
arbetstidsförkortning.  

Ärendet bordlades i Vård och omsorgsnämnden 2018-12-13.  

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsnämndens protokoll 2018-12-13, § 115 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Förvaltningen ges i uppdrag att handlägga ärendet. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Agneta Lenander (V) 
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Dnr VON 76-2018, KS 220-2018 

§ 6 Redovisning av gynnande ej verkställda beslut 
kvartal 4, 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4, 2018, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 28 f-g 
§§ (LSS) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
(SoL), som har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg. Besluten ska 
även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis. 

För kvartal 4, 2018 finns det 4 beslut att rapportera, samtliga beslut inom 
äldreomsorgen. Av dessa är det 4 beslut som inte har verkställts vid tidpunkten 
för inrapportering till IVO. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4, 2018, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (MAIS, SAMA, MEMG, IANR) 
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Dnr VON 2-2018 

§ 7 Redovisning av synpunkter för vård- och 
omsorgsnämnden 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

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 nämnds-administrationen för 
varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 4 2018 inkom inga synpunkter för vård- och omsorgsnämnden via 
Synpunktshanteraren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, MAIS) 
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Dnr VON 6-2019 

§ 8 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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegeringsbeslut, lista daterad 2019-01-16. 

Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2018-12-13 – 2019-01-22 (sekretess, tas 
med till sammanträdet).  

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 2-2015 

§ 9 Delegeringsordning, uppdatering  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

1. Reviderad delegeringsordning, daterad 2019-01-21, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av organisationsförändringen inom Vård och Omsorg revideras 
delegationsordningen så att socialchef ersätts med sektorchef vård- och 
omsorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21 
Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2019-01-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Reviderad delegeringsordning, daterad 2019-01-21, 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 142-2018 

§ 10 Representanter i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Representanterna, enligt nedan, till rådet för funktionshindrade och 
pensionärer antas för perioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I fjärde paragrafen i reglementet för rådet för funktionshindrade och pensionärer 
framgår bl.a. att råder består av ett antal ledamöter och ersättare som vård- och 
omsorgsnämnden utser från riksorganisationer för funktionshindrade respektive 
pensionärer.  

En organisation som ingår i råder ska före den 1 december det år 
kommunfullmäktige väljs lämna förslag till vård- och omsorgsnämnden på 
ledamöter och ersättare.  

På rådet den 8 november 2018 uppmanades deltagarna att inkomma med 
förslag på ledamöter och ersättare som skulle representera organisationerna i 
rådet mandatperioden 2019-2022. En påminnelse skickades ut till deltagarna i 
rådet den 26 november. I skrivelsen informerades även om att de som inte 
hunnit välja representant i sin organisation kunde meddela detta och lämna 
namn på den som varit representant senaste mandatperioden.  

Följande förslag till representanter som ska ingå i rådet har inkommit och är 
följande:   

 

PRO Teckomatorp:                               Nils-Erik Jönsson  Ordinarie 

                                                              Britt Jönsson         Ersättare 

 

SPF Seniorerna Konga-Kågeröd:        Gun Ivarsson         Ordinarie 

                                                              Ingvar Jönsson      Ersättare 

 

PRO Stenestad:                                    Ingrid Johnsson     Ordinarie 

                                                              Berner Rasmussen Ersättare 

 

SPF Oden Röstånga:                            Gunnar Friberg       Ordinarie 

                                                              Einar Westin           Ersättare 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(14) 
Sammanträdesdatum 

2019-01-23 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Representanterna, enligt nedan, till rådet för 
funktionshindrade och pensionärer antas för perioden 2019-2022. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
PRO Teckomatorp 
SPF Seniorerna Konga-Kågeröd 
PRO Stenestad  
SPF Oden Röstånga 
                                                           
 
 


