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Anna Berg von Linde (M)  
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Övriga deltagare Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS 
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg 
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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 24 februari 2022 kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 10-24 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Wioletta Kopanska Larsson (SD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 11 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Camilla Kindahl (MAS) informerar om: Lägesuppdatering Covid-19 
 
Sektorschef Cecilia Andersson informerar om: 
 

b) Boendekö 
o Aktuell kö till somatik (3) och till demens (2) 
o Ökat inflöde av ansökningar under dec-jan 

Somatik (12) och demens (5) 
c) Redovisning av kostnader för avrop från ramavtal enteral näring och 

förbrukningsvaror samt distribution – förvaltningen återkommer nästa 
sammanträde (VON 45-2021) 

d) Återhämtning för sektorn 2022 
e) Verksamhetsplan och kvalitetsberättelse presenteras i mars (VON 34-

2022, VON 35-2022) 
f) Kommande lex Sarah-anmälningar (VON 19-2022, VON 33-2022) 
g) Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder den 11 

mars 2022.  
h) Uppdatering av aktuella statsbidrag 
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§ 12 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll för redovisning: 

KS 220117 § 5 - Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden  
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Dnr VON 37-2021 

§ 13 Synpunkter över förslag till beslut, inspektionen 
för vård och omsorg 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar synpunkter på förslag till beslut i 
enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 18 februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorgsnämnden har getts möjligheten att lämna synpunkter på 
förslag till beslut som har mottagits från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
med IVO: s dnr 3.4.1-43109/2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-18 
Förslag till beslut IVO, daterad 2022-01-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Vård- och 
omsorgsnämnden lämnar synpunkter på förslag till beslut i enlighet med 
tjänsteskrivelse, daterad 18 februari 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr VON 3-2022 

§ 14 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Patientsäkerhetsberättelse för 2021, daterad 16 februari 2022, 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska arbetet med patientsäkerhet 
varje år sammanställas i en patientsäkerhetsberättelse. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska har sammanställt en patientsäkerhetsberättelse för 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-16 
Patientsäkerhetsberättelse för 2021, daterad 2022-02-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Sanna Brobeck (SD): 1. Patientsäkerhetsberättelse för 2021, daterad 16 
februari 2022, godkänns. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Annelie Johnsson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, CAKL) 
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Dnr VON 47-2021 

§ 15 Ekonomisk uppföljning per 2021-12-31, årsbokslut 
för vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Bokslutet godkänns förutsatt att rapporten inte blir föremål för revidering 
i samband med revisionens granskning som infaller 9-10 mars 2022. 
Vid eventuell revidering ogiltigförklaras detta beslut och nytt 
beslutsunderlag tas fram. 

Reservation 

Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för 2021 års bokslut för vård- och omsorgsnämnden. 
Avvikelsen i bokslutet jämfört med budget är för politisk organisation 33 tkr, 
vård- och omsorg -3 382 tkr och LSS -633 tkr. Totalt redovisar vård- och 
omsorgsnämnden en avvikelse om -3 982 tkr jämfört med budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2021-02-15 
Bokslut 2021 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Sanna Brobeck (SD): 
1. Bokslutet godkänns förutsatt att rapporten inte blir föremål för revidering i 
samband med revisionens granskning som infaller 9-10 mars 2022. Vid 
eventuell revidering ogiltigförklaras detta beslut och nytt beslutsunderlag tas 
fram. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, EVLT) 
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Dnr VON 111-2019 

§ 16 Upphandling av lokalanskaffning avseende särskilt 
boende, trygghetsboende och administrations-
lokaler inom kv. Lantlyckan 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att samhällsbyggnadsnämnden 
går vidare med start av upphandling utifrån aktuellt ritningsunderlag för 
särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler inom kv. 
Lantlyckan. 

Reservation 

Annelie Johnsson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 att uppdra åt förvaltningen 
att teckna samarbetsavtal med Projects i Västerparken AB avseende 
lokalanskaffning avseende särskilt boende, trygghetsboende och 
administrationslokaler inom kv. Lantlyckan. Detta utifrån beslut i KF 2019-10-
28. Samarbetsavtalet giltighetstid gällde t.o.m. 2021-06-30 och förlängdes 
2021-06-15 t.o.m. 2022-12-31 p.g.a. att detaljplaneprocessen dragit ut på tiden 
och förseningen inte berodde på Exploatören. 

Med nystart hösten 2021 har intensivt arbete utförts i framtagande av hur det 
särskilda boendet, trygghetsboendet och administrationslokaler ska utformas, 
vilka funktioner m.m. tillsammans med exploatör, arkitekter och berörda 
verksamheter, såsom Måltidsservice och framförallt Vård och omsorg. 

Projektering och förfrågningsunderlag är nu klart för en 
totalentreprenadupphandling. Förvaltningen behöver nu ett godkännande för att 
starta upphandlingen av samhällsbyggnadsnämnden.  

Efter genomförd upphandling kommer entreprenadkontrakt att tecknas med 
exploatören. Exploatören ska därefter låta uppföra Byggnationen. Svalövs 
kommun kommer teckna hyreskontrakt med exploatören genom vilket Svalövs 
kommun efter uppförande kommer att hyra Byggnationen av exploatören.  

Beräknad byggstart är hösten 2022 och planerad färdigställande och inflyttning 
hösten 2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Sanna Brobeck (SD): 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att samhällsbyggnadsnämnden går 
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vidare med start av upphandling utifrån aktuellt ritningsunderlag för särskilt 
boende, trygghetsboende och administrationslokaler inom kv. Lantlyckan. 

Annelie Johnsson (C): 1. Avslag 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förslag till beslut mot Annelie Johnssons (C) 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag till beslut. 

Deltar ej 

Anneli Persson (S) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, CCAN) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr VON 7-2022 

§ 17 Yttrande över granskning av vård- och 
omsorgsnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 23 februari 2022, antas som vård- och 
omsorgsnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling.  

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun 
granskat vård- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma vård- och 
omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. 

Sammanfattningsvis bedömer EY att vård- och omsorgsnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll inte är helt ändamålsenlig. Utifrån granskningsresultatet 
rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att: 

 tillse att nämnden tar del av den information som behövs för att kunna 
följa och styra verksamheten under året, 

 säkerställa att nämnden tar del av uppföljningarna enligt sitt årshjul, 

 följa upp om föreslagna åtgärder i handlingsplanen leder till de 
beräknade kostnadsminskningarna, 

 tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, 
samt fastställa formkrav för återrapportering i delegationsordningen. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer 
som lämnas. För var och en av rekommendationerna ska svar lämnas om 
nämnden håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när 
åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 15 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-15 
Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Sanna Brobeck (SD): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 23 februari 2022, 
antas som vård- och omsorgsnämndens eget och överlämnas till revisionen 
samt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 
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Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Annelie Johnsson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SARA) 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(21) 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 30-2020 

§ 18 Förlängning av avtal, digital tillsyn 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Tf sektorschef vård och omsorg/LSS bemyndigas underteckna 
avtalsförlängning för 12 månader för avtal avseende digital tillsyn med 
Tunstall AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har ett avtal avseende digital tillsyn med Tunstall AB. Avtalet avser 
funktionen och tjänsten digital tillsyn, bestående av bland annat kamera och en 
trygghetscental. Avtalet löper ut den 31 maj 2022 och föreslås förlängas 12 
månader till och med den 31 maj 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Tf sektorschef vård och omsorg/LSS bemyndigas 
underteckna avtalsförlängning för 12 månader för avtal avseende digital tillsyn 
med Tunstall AB. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr VON 24-2022 

§ 19 Remissvar, förslag till riktlinjer för samhällsviktiga 
uppdrag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till 
riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera avsnitten i 
kommande chef- och medarbetarpolicy efterhand som de tas fram 
(KS § 291/2020).  

I enlighet med detta beslut presenteras förslag till riktlinjer för samhällsviktiga 
uppdrag. I detta kapitel föreslås att angelägenheten i att uppmuntra till uppdrag 
inom räddningstjänsten belyses. Därtill föreslås att uppdrag som god man till 
viss del ska kunna utföras under arbetstid, vilket är en ny hantering i syfte att 
underlätta rekrytering av gode män och höja kvalitén på utförandet av 
uppdraget.  

Personalutskottet beslutade 2021-12-21, § 46, att riktlinje för samhällsviktiga 
uppdrag daterad den 15 december 2021, remitteras till socialnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-02-04 
Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 46 
Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag, daterade 2021-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till riktlinjer 
för samhällsviktiga uppdrag. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Annelie Johnsson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
Kommunstyrelsens personalutskott 
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Dnr VON 23-2022 

§ 20 Remissvar, Säkerhetspolicy 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslag till 
Säkerhetspolicy. 

2. Vård- och omsorgsnämnden efterfrågar en utbildning för nämndens 
chefer och medarbetare i enlighet med remissvar, daterat 4 februari 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 

För att ange och förtydliga kommunledningens ambition och viljeinriktning 
avseende säkerhetsarbetet behövs en övergripande säkerhetspolicy, vilken 
konkretiseras i tillhörande riktlinjer och rutiner enligt fastställd struktur.  

I samband med antagande, ska befintligt dokument enligt punkt 2 upphävas, för 
att inte konkurrera eller verka motsägelsefullt och kontraproduktivt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-25, § 5, att 
1) Säkerhetspolicy för Svalövs kommun, daterad 15 januari 2022 samt förslaget 
om att upphäva Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns 
verksamheter, antagen av den 27 februari 2017 remitteras till samtliga nämnder 
samt den kommunala bolagskoncernen. 2) Remissvar ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 mars 2022.  

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-02-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-01-25, § 5 
Föreslagen Säkerhetspolicy  
Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslag till 
Säkerhetspolicy. 2. Vård- och omsorgsnämnden efterfrågar en utbildning för 
nämndens chefer och medarbetare i enlighet med remissvar, daterat 4 februari 
2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SARA) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr VON 25-2022 

§ 21 Remissvar, handlingsprogram 2022-2027 för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden är positiv till Handlingsprogram 2022-2027 
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje kommun anta ett 
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. Lag om skydd mot olyckor reviderades SFS 2020:882 under 
föregående år med ett förändrat upplägg av hur ett handlingsprogram ska 
utformas. I samband med revideringen av lagen gavs ett uppdrag till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram 
tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst MSBFS 
2021:1. 

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla 
förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under 
höjd beredskap. Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om 
betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter 
som särskilt berörs av förändringarna. 

Detta dokument utgör Svalövs kommuns handlingsprogram för 
förebyggandeverksamhet enligt 3 kap. 3 § lagen(2003:778) om skydd mot 
olyckor, LSO, och för räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § LSO. Detta 
handlingsprogram ersätter handlingsprogrammet som antogs av fullmäktige 
2020-01-27.  

Svalövs handlingsprogram följer Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, 
MSBFS2021:1. Det innebär att dessa två handlingsprogram har samordnats i 
ett dokument. 

Sektor vård och omsorg/LSS ser positivt på ett samlat dokument. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-02-15 
Handlingsprogram 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden är positiv till 
Handlingsprogram 2022-2027 för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. 
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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 (CCAN, CAKK) 
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Dnr VON 72-2021 

§ 22 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg samt LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller 
avregistrerade hos IVO, kvartal 4 2021 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. 

Det finns ett gynnande ej verkställt beslut inom vård och omsorg för kvartal 4 
2021. Inom LSS finns 3 gynnande ej verkställda beslut, varav ett har verkställts 
efter årsskiftet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller 
avregistrerade hos IVO, kvartal 4 2021 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 (CCAN, CAKK) 
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Dnr VON 53-2021 

§ 23 Kvartalsrapport, återrapportering synpunkter, 
kvartal 4 2021 

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 nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

De synpunkter som inkommit under kvartal 4 2021 redovisas vid vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde. 

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 (SARA) 
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Dnr VON 8-2022 

§ 24 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Redovisningen inkluderar myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-01-20 – 2022-02-16  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 

 
 
Nämnden, via vice ordförande Anneli Persson, tackar av ordförande Angelie 
Fröjd då det är Angelies sista sammanträde som ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden.  
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Bilaga 1 

Reservation § 16 Upphandling av lokalanskaffning avseende 
särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler 
inom kv. Lantlyckan 

 

Med anledning av att informationen och underlagen är obefintliga över vilka 
konsekvenserna och följdverkningarna blir för kommunen, både ekonomiskt och 
lokalmässigt så nödgas vi att yrka avslag. Vi efterfrågar hyreskostnad och 
konsekvensanalys vilket inte kan tillgodoses och det beklagar vi. 

 

Annelie Johnsson (C) 

 
 


