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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-16.35 
Mötet ajournerades 13.47-13.52, 15.20-15.30 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C)  
Stefan Persson (SD)  
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Anna Berg von Linde (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L), §§ 25-30 
Marie Dahlström (KD), tjg ers för Torbjörn Ekelund (L), §§ 31-34 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
Katarina Lundgren (S)  
Betty Rosenqvist (M) 
Marie Dahlström (KD), §§ 25-30 

Övriga deltagare Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS 
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg 
Marléne Andersson, verksamhetschef hemvården  
Monica Ingves, verksamhetschef LSS  
Susanne Bodén, enhetschef myndighetsutövning  
Susan Bångdal, biståndshandläggare 
Sara Månsson, dataskyddsombud, §§ 29-30 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
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Utses att justera Stefan Persson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 31 mars 2022 kl. 15.30 

Justerade 
paragrafer §§ 26-34 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Stefan Persson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Ärendet "Rekrytering av sommarvikarier 2022" lades till vid sammanträdet. 
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Dnr - 

§ 26 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om: 

a) Lägesuppdatering Covid-19 
 
Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS, informerar om: 

b) Flyktingmottagande, Ukraina 
c) Anmälan enligt Lex Sarah (VON 19-2022) 
d) Anmälan enligt Lex Sarah (VON 39-2022) 
e) Anmälan enligt Lex Sarah (VON 33-2022) 
f) Utredning chef i beredskap 
g) Personalfrågor 
h) Flytt sektor vård och omsorg 
i) Verksamhetsplanen presenteras på mötet i april 
 

j) Susanne Bodén och Susan Bångdal presenterar verksamheten på 

myndighetsenheten 
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§ 27 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.4.1-43109/2020-52 
(VON 37-2021) 

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 11020-21, meddelad 2022-02-16 
(VON 165-2021) 

 

Protokoll för redovisning: 

KS 220214 § 30 - Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden. 

KS 220314 § 67 - Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa 2022-2025 

KS 220314 § 68 - Riktlinjer för styrdokument. 

KS 220314 § 70 - Kompensatoriska åtgärder, renhållningsordning.  
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Dnr VON 63-2022 

§ 28 Rekrytering av sommarvikarier 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna nedanstående 
åtgärder för att underlätta rekryteringen av sommarvikarier 2022: 
 
 Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti månad, mot 

ersättning utöver kollektivavtalet på 2 500 kr i veckan för 
undersköterskor och vårdbiträden. 

 Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti månad, mot 
ersättning utöver kollektivavtalet på 5 000 kr i veckan för legitimerad 
personal. 

 Rekryteringsbonus på 1000 kr till redan anställda som är behjälpliga 
med rekrytering av sommarvikarie till vår verksamhet som kan 
arbeta under en sammanhängande period om minst 4 veckor. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten upplever att det är tuffare nu än tidigare år att rekrytera 
sommarvikarier. Det har varit svårt att rekrytera inför sommaren de senaste 
åren – en trend som alltså håller i sig.   

Ett sätt att få bemanningspusslet att gå ihop under juni, juli och augusti kan 
vara att ersätta medarbetare som senarelägger sin semester. Senarelägger en 
undersköterska/vårdbiträde sin semester till hösten är ersättningen 2 500 
kr/vecka. Detsamma gäller den legitimerade personalen mot en ersättning på 5 
000 kr/vecka. 

En annan möjlighet är att ge en bonus till våra medarbetare som är behjälpliga 
med rekrytering och kan hitta en sommarvikarie till vår verksamhet som kan 
arbeta under en sammanhängande period om minst 4 veckor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna nedanstående 
åtgärder för att underlätta rekryteringen av sommarvikarier 2022: 
- Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti månad, mot ersättning 
utöver kollektivavtalet på 2 500 kr i veckan för undersköterskor och 
vårdbiträden. 
- Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti månad, mot ersättning 
utöver kollektivavtalet på 5 000 kr i veckan för legitimerad personal. 
- Rekryteringsbonus på 1000 kr till redan anställda som är behjälpliga med 
rekrytering av sommarvikarie till vår verksamhet som kan arbeta under en 
sammanhängande period om minst 4 veckor. 
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Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johnsson (C) deltar inte i 
beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CHM) 
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Dnr VON 50-2022 

§ 29 Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2022 
inkl. statsbidrag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns.  

2. Tf sektorchef vård och omsorg/LSS uppdras söka statsbidrag i enlighet 
med överenskommelse om en god och nära vård 2022 (Skånes 
kommuner). 

Reservation 

Annelie Johnsson (C) reserverar sig avseende punkt 1 till förmån för eget 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/prognos för vård- och 
omsorgsnämnden till och med den 28 februari 2022. Uppföljningen visar på en 
negativ helårsprognos om 3 491 tkr för vård- och omsorgsnämnden. Vård och 
omsorg visar på en negativ avvikelse om 5 415 tkr och LSS-verksamheten visar 
en positiv avvikelse om 1 924 tkr.  

Verksamheten arbetar fortsatt aktivt med att få en budget i balans. I 
helårsprognos har statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer motsvarande 4 835 tkr intecknats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-23 
Uppföljning/prognos februari 2022 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns.  

Annelie Johnsson (C): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2022 för vård- 
och omsorgsnämnden noteras. 

Anna Berg von Linde (M), Krister Olsson (S), Anneli Persson (S) Torbjörn 
Ekelund (L) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 2. Tf sektorchef vård och 
omsorg/LSS uppdras söka statsbidrag i enlighet med överenskommelse om en 
god och nära vård 2022 (Skånes kommuner). 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut avseende punkt 1 mot Annelie 
Johnssons (C) förslag till beslut och finner att nämnden beslut i enlighet med 
ordförandes förslag till beslut.  

Ordförande tar sedan upp förslag till beslut avseende punkt två och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Deltar ej 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar inte i beslutet avseende punkt 
1. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, EVLT) 
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Dnr VON 54-2022 

§ 30 Granskning av vård- och omsorgsnämndens 
hantering av personuppgiftsincidenter 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden är ansvarig för all behandling av personuppgifter i 
nämndens verksamhet. Vård- och omsorgsnämndens dataskyddsombud har 
granskat nämndens hantering av personuppgiftsincidenter. Av 
dataskyddsförordningen är den personuppgiftsansvarige ålagd att ha 
nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda misstänkta personuppgifts-
incidenter. 

Granskningen omfattar vilka organisatoriska åtgärder som finns och om de är 
lämpliga samt förmågan att arbeta systematiskt och korrekt med incidenter. I 
det stora hela anser dataskyddsombudet att det finns tillräckligt med 
organisatoriska åtgärder för att hantera personuppgiftsincidenter i vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet. I granskningen framgår bl.a. att rutinen 
behöver kompletteras med de beskrivningar som nämnts i granskningen. Med 
en mera utförlig rutin blir det tydligt för alla som involveras i 
personuppgiftsincidenter vad som förväntas av dem då en incident inträffar. 
Beskrivningarna kommer då att vara ett bra stöd i de bedömningar som 
medarbetarna behöver göra vid personuppgiftsincidenter. Detta kommer även 
att leda till säkrare bedömningar och höja kvalitén på utredningarna. Vidare bör 
rutinen betraktas som ett ”levande dokument” som behöver revideras i takt med 
att man identifierar förbättringsåtgärder på olika områden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-16 
Granskningsrapport med bilagor 1-3, daterat 2022-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Anneli Persson (S) och Annelie Johnsson (C): 1. 
Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CAAN, SAMA) 
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Dnr VON 35-2022 

§ 31 Kvalitetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 
2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Kvalitetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2021 noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete anges att verksamheten varje år bör upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse.  

För 2021 har verksamheten valt att bryta ut information om uppföljning och 
utveckling av verksamhetens kvalitet till ett samlat dokument för 
Kvalitetsberättelse. Vårdgivaren har sedan tidigare i enlighet med 
patientsäkerhetslagen upprättat en Patientsäkerhetsberättelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 
Kvalitetsberättelse 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M) och Anneli Persson (S): 1. Kvalitetsberättelse för 
vård- och omsorgsnämnden 2021 noteras. 

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 56-2022 

§ 32 Nerläggning av bostad med särskild service för 
barn LSS 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Vård- och omsorgsnämnden avvecklar och lägger ner bostad med 
särskild service för barn 9:8 LSS Västergatan från och med den 1 maj 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I maj 2018 (VON 2018-05-24, § 55) fattades beslut om start av LSS insatserna 
LSS § 9:7 korttidstillsyn och LSS § 9:6 korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet, i lokaler på Ängslyckan. Ängslyckan bedömdes som lämplig efter 
relativt enkla anpassningar. Verksamheten togs i drift sommaren 2018.  

Maj 2020 inkom ansökan om LSS § 9:8 bostad med särskild service för barn.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-05-13, § 47, att 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering etableras ett 
barnboende (Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS) i befintliga 
lokaler på Ängslyckan LSS med kapacitet att verkställa barnboendebeslut för 
två (2) brukare. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
finansiering uppdrar Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 
att ge SvalövsLokaler AB i uppdrag att anpassa och renovera LSS-lokaler på 
Ängslyckan för beräknad driftstart av barnboende LSS 2020-08-01. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, § 126 att 1) Vård- och 
omsorgsnämnden medges starta Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7 
§ LSS på Ängslyckan LSS. 2) Finansiering av verksamheten för år 2021 och 
framåt hanteras inom ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023. 
Bedömd årskostnad är 2,2 mnkr. 

Behovet av denna boendeform finns inte längre då brukarnas behov tillgodoses 
på annat sätt. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att verksamheten 
avvecklas från och med 1 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden avvecklar och lägger 
ner bostad med särskild service för barn 9:8 LSS Västergatan från och med den 
1 maj 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 (CCAN, MAIS) 
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Dnr VON 57-2022 

§ 33 Remissvar, cykelplan för Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden är positiv till förslag till Cykelplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att samhällsbyggnadsnämnden ska 
revidera cykelplanen antagen 2014 och efter remissbehandling ska planen 
föreligga beslut i kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. 

Ett utkast till cykelplanen remitteras där layout och de sista redaktionella 
ändringarna inte är gjorda på grund av den korta tidsplanen. Planen innehåller 
två delar. Del 1 är förutsättningar som finna gällande cykel i kommunen. Den 
innehåller betydande styrdokument, nuläge, fördelar med att cykla samt viktiga 
faktorer. Del 2 är åtgärderna för att öka tillgängligheten och säkerheten för 
cyklister i kommunen. Den innehåller beteende- och attitydsåtgärder, fysiska 
åtgärder samt prioritering och ansvar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-24, § 49, att 1) Utkast till 
cykelplan, daterad 10 mars 2022, remitteras till kommunstyrelsen, 
myndighetsnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
socialnämnden, Svalövs Kommunhus AB samt Trafikverket. 2) Svar och 
synpunkter ska vara inkomna till samhällsbyggnadsnämnden senast 19 april. 

Sektor vård och omsorg/LSS är positiv till förslag till Cykelplan där prioritering 
av kommande åtgärder utgår från platser som har störst behov att genomföras 
för att öka trafiksäkerheten på platsen. Åtgärderna ger i första hand säkrare 
skolvägar för barn och unga, ökar tillgängligheten för cyklister till kommunens 
stationer och andra målpunkter samt kopplar an till kommunens 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-03-24 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 49 
Utkast till Cykelplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Stefan Persson 
(SD) och Marie Dahlström (KD): 1. Vård- och omsorgsnämnden är positiv till 
förslag till Cykelplan. 

Beslutsgång 

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

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johnsson (C) deltar inte i 
beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 
Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 8-2022 

§ 34 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 2022-02-17 – 2022-03-22  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


