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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-16.40 
Ajournering 15.10-15.30 
 

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) 
Anette Hallberg (S) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, vård och omsorgschef  
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Anna Johnsson, ekonom, § 12 1) a-b 
Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 12 1) a-b 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
Sara Månsson, nämndsekreterare  
Kjell Stjernholm (MP), insynsplats 
Ann-Carolin Hansson (V), insynsplats  
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Utses att justera Anneli Persson   

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-02-19, kl. 15.30 

Justerade 
paragrafer §§ 11 - 22 

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 2019-02-13 

Anslaget under tiden 2019-02-21 – 2019-03-14 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  

 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(16) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Beslutad ärendelista 
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§ 13 Återrapportering statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS 2018 .......... 6 
§ 14 Återrapportering av 2018 års statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik 

inom äldreomsorgen .................................................................................. 7 
§ 15 Utökning av dagverksamhet för personer med demenssjukdom ............. 8 
§ 16 Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2018 ................................................................................. 9 
§ 17 Matdistribution som förenklad handläggning .......................................... 10 
§ 18 Initiativärende: Arbetstidsförkortning ....................................................... 11 
§ 19 Representanter i Råder för funktionshindrade och pensionärer ............. 12 
§ 20 Meddelanden ........................................................................................... 14 
§ 21 Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 15 
§ 22 Utbildningar ............................................................................................. 16 
 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
Punkten h) till ärendet § 12 "Information", ärendet § 14 ”Återrapportering av 
2018 års statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen", § 
22 "Utbildning" och sekretessärendet § 23 "Bistånd enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (SoL), särskilt boende”.  
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Dnr - 

§ 12 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 
-Anna Johnsson, presenterar Ekonomi, bokslut. 

b) Presentation av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
c) Lex Maria anmälningar (2018_Vårdskador_54)  
d) Statistik för boendekön per 2019-01-31: 

Lediga lägenheter särskilt boende: 1 (inte klar för inflyttning, 
besiktning 2019-02-01) 

Lediga lägenheter särskilt boende demens: 0 

Väntar svar från erbjudna: 0 

Kö till särskilt boende: 8 

Kö till särskilt boende demens: 6 

Kö totalt: 14.  

Antal som väntar på korttidsenheten: 9 personer, av dessa väntar 5 
på särskilt boende demens. 
 
Av de 14 personer som står i boendekön är det 8 som väntat mer 
än 3 månader. De personerna har väntat i:  
Person 1: 7 månader och 17 dagar på en demensplats (har dock 
tackat nej till erbjudna platser 2 gånger),  
Person 2: 4 månader och 7 dagar på en demensplats,  
Person 3: 4 månader och 6 dagar på en somatisk plats,  
Person 4: 3 månader och 13 dagar på en somatisk plats (prioriteras 
i kön p.g.a. större behov än den som står före i kö, kommer 
erbjudas den lediga lägenhet som inte är klar för inflyttning), 
Person 5: 3 månader och 13 dagar på en somatisk plats, men 
eventuellt demensplats (utredning pågår), 
Person 6: 3 månader och 12 dagar på en demensplats, 
Person 7: 3 månader och 9 dagar på en somatisk plats, 
Person 8: 3 månader och 2 dagar på en somatisk plats. 
 
Under januari har 2 lägenheter blivit lediga, varav 1 demensplats 
och 1 somatisk plats. Demensplatsen har erbjudits och den 
erbjudna har tackat ja. Den somatiska platsen är inte inflyttningsklar 
och därför har därför inte erbjudits någon (besiktning 2019-02-01). 
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8 personer väntar på särskilt boende. De har inga växelvårdare inne 
för tillfället men annars har de två. 
 

e) Antal boende på korttidsenheten Ängslyckan per den 2019-01-30: 
13 personer, varav 8 väntar på särskilt boende. 
 
Utskrivna från sjukhus: 28 varav 3 har gått direkt till korttiden och 5 
gick till hemteamet och övriga hem till ordinarie hemvårdsteam. 
 

f) Statistik från biståndshandläggarna: 
Biståndshandläggarna har under januari haft totalt 52 bifall, varav 
43 bifall gällande hemtjänst och 9 bifall på korttiden (6 bifall är 
förlängning av tiden). Inga bifall vad gäller särskilt boende.  
Totalt 3 avslag, varav 2 är avslag på särskilt boende, 1 avslag på 
hemtjänst och inga avslag vad gäller särskilt boende. 
 

g) Nämndsekreterare Sara Månsson informerar om: 
Närvarolista och sekretessblankett 
 

h) Förvaltningsdomstolens dom angående LSS-insatser. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 64-2018 

§ 13 Återrapportering statsbidrag för 
habiliteringsersättning, LSS 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

2018-01-30 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. För Svalövs kommun innebär det att kommunen har ansökt och 
erhållit ersättning om 490 000 kr. Efter beslut i vård- och omsorgsnämnden 
2018-11-18, Kommunfullmäktige 2018-11-26 utbetalades en summa om 9000 
kr/person som ett engångsbelopp till de personer som haft insatsen § 9:10 
daglig verksamhet under 2018. Totalt utbetalades 477000 kr, innebärande 
återbetalning om 13000 kr till Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-02-06 

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 (MAIS, MEMG) 
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Dnr VON 103-2018 

§ 14 Återrapportering av 2018 års statsbidrag för 
investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat stimulansmedel till 
kommuner för investeringar i välfärdsteknik inom omsorgen under år 2018. 
Kommunen ska återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget har använts.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-08 

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 (MEMG, IANR) 
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Dnr VON 140-2018 

§ 15 Utökning av dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Förvaltningen uppdras att utreda möjligheten att utöka 
dagverksamheten till fler platser.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för omvårdnad vid demenssjukdom anger 
som högsta prioritet att kommuner bör erbjuda dagverksamhet särskilt 
anpassad för personer med demenssjukdom. I Svalövs kommun finns idag en 
dagverksamhet, Lyckebo, med plats för 5 deltagare dagligen må-fre. I 
dagsläget är 10 personer inskrivna i verksamheten. Samtidigt står 6 personer i 
kö, och har inte kunnat erbjudas någon plats eftersom verksamheten är 
fullbelagd. För att kunna möta kommuninvånarnas behov av omsorg föreslås en 
utökning av dagverksamhet, antingen via att en ny verksamhet startas eller att 
befintlig verksamhet på Lyckebo utökas. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 2. Förvaltningen uppdras att utreda 
möjligheten att utöka dagverksamheten till fler platser. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, UAGR) 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(16) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 12-2019  

§ 16 Återrapportering av stimulansmedel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har rekvirerat stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2018. Socialstyrelsen har som krav att kommunerna 
återredovisar stimulansmedlens användning inom kommunen för 2018.  

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-06 

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 (MEMG, IANR) 
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Dnr VON 11-2019 

§ 17 Matdistribution som förenklad handläggning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda den totala kostnaden för  
matdistribution idag.   

Deltar inte 

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

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån kommunstyrelsens beslutande av förenklad handläggning för beviljande 
av trygghetslarm och matdistribution, för personer är 75 år och äldre år 2011 
konstateras att det inte har skett någon uppföljning av ärendehandläggning. Vid 
en genomlysning framgår att större andelen av hemvårdens brukare har 
förenklat bistånd i form av matdistribution och trygghetslarm. Den faktiska 
kostnaden för detta är inte beaktat i budgeten. 

Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-15 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-16, § 94 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Annelie Johnsson (C) och Martin Gustafsson (L): 1. Informationen noteras. 2. 
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda den totala kostnaden för  matdistribution 
idag.   

Beslutsgång 

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

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

§ 18 Initiativärende: Arbetstidsförkortning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Initiativärendet anses besvarat.  

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.  

2019-01-23 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att överlämna 
ärendet till förvaltningen för handläggning.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-01-14 
Vård och omsorgsnämndens protokoll 2018-12-13, § 115 
Vård och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-23, § 5 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 185  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 237  
Personalutskottets protokoll 2018-10-24, § 51  
Remittering av motionen, daterad 2018-09-19  
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-28, § 98 Motion, inkommen 2018-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Ingrid Ekström (SD): 1. Initiativärendet anses besvarat. 

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 142-2018 

§ 19 Representanter i Råder 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.  

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-01-23 § 10 beslut att anta ledamöter 
och ersättare från organisationerna PRO Teckomatorp, SPF Seniorerna Konga-
Kågeröd, PRO Stenestad och SPF Oden Röstånga.  

Efter vård- och omsorgsnämndens sammanträde i januari har ytterligare förslag 
till representanter som ska ingå i rådet inkommit och de är följande:   

PRO Billeberga  Jan Gustafsson ledamot 
   Inga-Lill Ranström ersättare 

 

PRO Svalöv   Anders Mikaelsson ledamot 
   Ingrid Wald ersättare 

 

PRO Kågeröd  Karin Fredriksson ledamot 

   Gunilla Nilsson ersättare 

 

SPF Seniorerna Teckomatorp Sven Mårtensson ledamot 

   Per-Åke Persson ersättare 

Beslutsunderlag   

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, MAN, MAMG) 
PRO Svalöv 
PRO Billeberga                                                          
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Dnr - 

§ 20 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 13004-18 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2019 

§ 21 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 2019-02-13. 

Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 201-01-23 – 2019-02-11 (sekretess, tas med 
till sammanträdet). 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 22 Utbildningar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ledamöter och ersättare ges möjlighet att delta i utbildningen 
Barnkonventionen blir svensk lag i Eslöv den 26 februari 2019. 

2. Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta på Nationell 
Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare i Malmö den 7-8 mars 
2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ledamöter och ersättare ges möjlighet att delta i 
utbildningen Barnkonventionen blir svensk lag i Eslöv den 26 februari 2019. 2. 
Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta på Nationell 
Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare i Malmö den 7-8 mars 2019. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Ordförande  
Vice ordförande 
 


