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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 – 10.20 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C) 
Anna Berg von Linde (M) 
Marie Dahlström (KD) 

Övriga deltagare Michael Andersson, tf kommunchef 
Cecilia Andersson, tf vård- och omsorgschef  
Louise Linde, enhetschef kansli  
Cecilia Hagström, HR-chef 
 
Karin Sjunnesson, facklig representant för kommunal  
Margareta Persson, facklig representant för kommunal 

 
Ingrid Ekström (SD), kommunfullmäktiges ordförande  
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande  
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Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-07-01, kl. 16.00  

Justerade 
paragrafer §§ 59 - 60  

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Torbjörn Ekelund (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-07-01 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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§ 59 Beslutad ärendelista 

§ 60 Information om det aktuella läget inom sektorn ........................................ 4 
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Dnr - 

§ 60 Information om det aktuella läget inom sektorn 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen uppdras att till sammanträdet den 3 augusti presentera 
förslag till åtgärder.   

3. Kommunstyrelsen och revisionen informeras om att brister i HSL-
organisationen uppdagats. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad sektorschef, Cecilia Andersson informerar nämnden om följande:  

a) Det har uppdagats att kommunen brustit i att både utse och rapportera 
ansvarig verksamhetschef för HSL-organisationen.   

För att åtgärda den akuta bristen träder Marlene Andersson in som 
verksamhetschef från och med den 1 juli 2021 och rapporteringen till 
vårdregistret kommer att ske skyndsamt.  

Det finns dock alltjämt ett behov av att se över HSL-organisationen. Det 
är hård konkurrens om sjuksköterskor och Svalövs kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare genom att ex. erbjuda en god arbetsmiljö, 
möjlighet till utveckling, en rimlig vårdtyngd o.s.v.  

Att i stor utsträckning behöva använda sig av bemanningssköterskor 
skapar, förutom sämre kontinuitet för kommunens brukare, också 
svårigheter när det kommer till efterlevnaden av rutiner och möjligheten 
att bedriva tillsyn över externa placeringar.  

b) Den 29 juni 2021 informerade IVO om kommande tillsyn avseende 
kommunens hälso- och sjukvård.  

c) Sektorns ekonomiska resultat är sämre än förväntat. LSS-
verksamheten har ett prognostiserat underskott om 4,2 miljoner vid 
årets slut, men även vård och omsorg dras med ett underskott, även om 
prognosen för helår än så länge är osäker.  

För perioden januari – april 2021 har verksamheten ett underskott om 
1,8 miljoner kronor. En handlingsplan kommer att presenteras för 
nämnden vid sammanträdet den 3 augusti 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Informationen noteras. 2) 
Förvaltningen uppdras att till sammanträdet den 3 augusti presentera förslag till 
åtgärder. 3) Kommunstyrelsen och revisionen informeras om att brister i HSL-
organisationen uppdagats. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 
 


