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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-15.21 
Mötet ajournerades 14.14-14.20 och 14.23-14.41 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C) (distans) 
Stefan Persson (SD) (distans) 
Anneli Persson (S), vice ordf. (distans) 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) (distans) 
Torbjörn Ekelund (L) (distans) 
Krister Olsson (S) (distans) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C) (distans) 
Anna Berg von Linde (M) (distans) 
Annette Hallberg (S) (distans) 

Insynsplatser Kristina Carlsson (FI) (distans) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Dragana Zaloznik, ekonom (distans) 
Annelie Westlund, verksamhetschef (distans) 
Monica Ingves, verksamhetschef (distans) 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
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Utses att justera Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-05-21 kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 41-49 

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 2021-05-20 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 42 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, sektorchef vård och omsorg/LSS, informerar om: 

a) Boendekö 

b) Återkoppling uppdrag, ramöverenskommelse (VON 42-2021) 

c) Uppdatering Covid-19 

d) Projekt Åsgården/Åsen/primärvården 

e) Lantlyckan 

f) Personalfrågor 
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§ 43 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Rekvisition av medel för Äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den 

äldre i fokus (VON 59-2021) 
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Dnr VON 47-2021 

§ 44 Ekonomisk uppföljning/prognos april 2021 för 
vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Tertialbokslut april 2021 för vård- och omsorgsnämnden, daterat 2021-
05-17, godkänns. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en plan för att få 
ekonomin i balans. Planen redovisas på kommande nämndsmöte. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån fastställd budget 2021 för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 
kommer nu det första delårsbokslutet för året. Uppföljningen avser perioden 
t.o.m. april månad. 

Beslutsunderlag 

Tertialbokslut april 2021 för vård- och omsorgsnämnden, daterat 2021-05-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Anneli Persson (S) och Stefan Persson (SD): 1. Tertialbokslut april 2021 för 
vård- och omsorgsnämnden, daterat 2021-05-17, godkänns. 

Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Anneli Persson (S) och Stefan Persson (SD): 2. Förvaltningen ges i uppdrag att 
återkomma med en plan för att få ekonomin i balans. Planen redovisas på 
kommande nämndsmöte. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, DAZK) 
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Dnr VON 56-2021 

§ 45 Yttrande över granskning av samverkan kring barn 
och unga med behov av samordnade insatser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-05-10, antas som vård- och 
omsorgsnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB 
att genomföra en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 
samordnare insatser. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamma regelverk.  

Nu aktuell rapport omfattar Svalövs kommun och granskningen avser 
bildningsnämnd, socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. Rapportens 
sammanfattande bedömning är att det till viss del finns en ändamålsenlig 
samverkan mellan Region Skåne och Svalövs kommun kring barn och unga 
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma 
regelverk. 

Beslutsunderlag  

Yttrande, daterad 2021-05-10 
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser, februari 2021 (sammanställning) 
Missiv för granskningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Förvaltningens 
yttrande, daterat 2021-05-10, antas som vård- och omsorgsnämndens eget och 
överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr VON 55-2021 

§ 46 Yttrande, revidering av bidragsbestämmelser för 
föreningar i Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-05-11, antas som vård- och 
omsorgsnämndens eget och överlämnas till bildningsnämnden för 
fortsatt behandling. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- om omsorgsnämnden har mottagit remiss från bildningsnämnden som rör 
revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalöv kommun.  

Revideringen av bidragsbestämmelserna har gjorts utifrån från 
bildningsnämndens beslutade kriterier, bestämmelserna i det Fritids- och 
idrottspolitiska programmet samt kommunens vision. Vidare har 
rekommendationerna i den granskning som PWC genomfört av kommunens 
bidrag och stöd till föreningar, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Svalövs kommun, beaktats. 

Beslutsunderlag  

Yttrande, daterat 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse, Riktlinjer gällande begäran om utdrag från belastningsregistret 
vid nyanställningar inom Vård och omsorg, daterad 2020-08-24  

Riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom 
sektor vård och omsorg, antagna i kommunfullmäktige 2020-09-28 

Rutin för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom vård 
och omsorgsförvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-05-11, antas som 
vård- och omsorgsnämndens eget och överlämnas till bildningsnämnden för 
fortsatt behandling. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
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Dnr VON 54-2021 

§ 47 Avvikelserapport HSL och SoL, Vård och omsorg 
samt LSS inkl. personuppgiftsincidenter, kvartal 1 
2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelserapport för kvartal 1, 2021.  

Under Q1 2021 rapporterades totalt 165 SoL-avvikelser i kommunens 
verksamheter inom vård och omsorg samt LSS. 106 HSL-avvikelser har 
registrerats i perioden. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11 
Kvartalsrapport avvikelser VoO samt LSS inkl personuppgiftsincidenter, kvartal 
1 2021 

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 (MAMG, IANR, CAKL) 
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Dnr VON 53-2021 

§ 48 Kvartalsrapport, återrapportering synpunkter, 
kvartal 1 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 1 2021 redovisas vid vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde 2021-05-20. 

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 (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr VON 3-2021 

§ 49 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 2021-04-28 - 2021-05-10. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


