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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) 
Marie Dahlström (KD) (distans) 

Övriga deltagare Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg 
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Annelie Westlund, verksamhetschef särskilt boende 
Marléne Andersson, verksamhetschef hemvården 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Susanne Bodén, enhetschef myndighetsutövning 
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg 
Japsar Kangkeh, ekonom 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Karin Sjunnesson, personalrepresentant 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 31 augusti 2021 kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 66-73 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 67 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Kindahl, MAS, informerar om: 

a) Lägesrapportering avseende Covid-19 

b) Lex Maria-anmälan (VON 135-2021) 

 

Cecilia Andersson, tf sektorschef vård- och omsorg/LSS, informerar om: 

a) Verksamhetschefer deltar på nämnd 

b) Boendekö särskilt boende 

c) Personal och rekrytering 

d) Återbetalning av statsbidrag 

 Gällande ”för att motverka ensamhet bland äldre” samt 
”äldreomsorgslyftet” 

e) Inbjudan till konferens ”Framtidens boende för äldre 2021” 

f) Återkoppling handlingsplan för vård och omsorg 

g) Uppstart av kvalitetsråd 

h) Praktisk info om lantlyckan  

i) Lex Sarah-anmälan (VON 86-2021) 

 

Ordförande Angelie Fröjd informerar om: 

j) Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 23 september flyttas 
till den 29 september kl. 13.30. 
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§ 68 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll för redovisning 

Beslut från Inspektion för vård och omsorg, dnr 3.1.2-06696/2021-3 
(VON 9-2021) 

KF 210621 § 164 - Mål och budget 2021, plan 2022-2023 - Uppföljning Svalövs 
kommun. 
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Dnr VON 47-2021 

§ 69 Ekonomisk uppföljning/prognos juli 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos juli 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns.  

2. Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/prognos för vård- och 
omsorgsnämnden.  

I juli månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en oförändrad helårsprognos 
jämfört med tidigare lämnade prognos i juni. En helårsprognos på  
-11 100 tkr i avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, vård och 
omsorg - 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr.  

Förvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att ta fram en 
handlingsplan för budget i balans. Handlingsplanen har antagits på nämnden 
den 3 augusti. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-17 
Uppföljning/Prognos juli 2021 Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos juli 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 2. Den särskilda uppföljningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, IANR, DAZK, JRKH, EMTO, CAKK) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr VON 131-2021 

§ 70 Remissvar mål och budget 2022, plan 2023-2024 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag till yttrande, daterad den 19 augusti 2021, antas 
som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-07, § 143, att 1) skicka förslag till Mål och 
Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt denna förslagsskrivelse på remiss till 
berörda nämnder. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas 
remissvar skall inkludera: driftsramar, investeringsramar – prioriteringar från 
bruttolistorna, mål och visare, taxor och avgifter. Svaret skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2021. 

 Sektor vård och omsorg/LSS är positiv till de föreslagna nya övergripande 
målen för kommunkoncernen.  

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 850 tkr i driftsbudgeten 
avseende en professionsledare/enhetschef för HSL-personal.  

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 800 tkr i driftsbudgeten 
avseende 3 HSL-undersköterskor. Under 2020 har det anställts 
3 HSL-undersköterskor.  

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 500 tkr i driftsbudgeten 
avseende ökad budget för inhyrd bemanningspersonal inom HSL.  

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 100 tkr i driftsbudgeten 
avseende kostnadshöjning på Medelpunkten/hjälpmedel.  

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 3 550 tkr i driftsbudgeten 
avseende ökad budget för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning.  

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 40 tkr i driftsbudgeten 
avseende hyreskostnader för Myndighet.   

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 180 tkr i driftsbudgeten 
avseende hyreskostnader för Daglig verksamhet. 

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 327 tkr i driftsbudgeten 
avseende de 20 första timmarna för ett LASS-beslut ej inlagt i budget. 
Avser volymökning inom LSS. 

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 308 tkr i driftsbudgeten 
avseende ett kommunbeslut 18,80 tim/v = 978 tim/år. Avser volymökning 
inom LSS.                             

 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 1 474 tkr i driftsbudgeten 
avseende ett kommunbeslut 90 tim/v, 390/mån = 4680 tim/år. Avser 
volymökning inom LSS.                   
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 För 2022 tillförs vård- och omsorgsnämnden 767 tkr i investeringsbudgeten. 

 För 2022 minska vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med 1 050 tkr i 
enlighet med av kommunstyrelsen föreslagen effektivisering för 2022. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2021-08-19 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 143 
Ramar för Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Stefan Persson (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 
1. Förvaltningens förslag till yttrande, daterad den 19 augusti 2021, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, IANR, DAZK, JRKH, EMTO, CAKK, SARA) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr VON 13-2016 

§ 71 Samverkansavtal med VO College Landskrona-
Svalöv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med 
vård- och omsorgscollege Landskrona – Svalöv för perioden 2021-07-
01 – 2025-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har sedan 2013 ingått i samverkansavtal vård- och 
omsorgscollege Landskrona – Svalöv. Nu aktuellt samverkansavtal avser 
perioden 2021-07-01 – 2025-06-30.  

Budget för vård- och omsorgscollege 2021 är 40 tkr, vilket motsvarar kostnaden 
för 2020. Nu aktuellt avtal medför motsvarande kostnad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-19 
Samverkansavtal med VO College Landskrona- Svalöv för perioden 2021-07-
01 – 2025-06-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Vård- och omsorgsnämnden 
beslutar att ingå samverkansavtal med vård- och omsorgscollege Landskrona – 
Svalöv för perioden 2021-07-01 – 2025-06-30. 

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 132-2021 

§ 72 Remissvar, Energi- och klimatplan 2021-2030 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till 
Energi- och klimatplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun 
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. Då kommunens gällande energistrategi löper ut 2020 ska en ny 
plan tas fram. Syftet med planen är att strukturera kommunens klimat- och 
energiarbete.  

Planen består av två delar. Del 1 innehåller övergripande målsättningar och de 
sex fokusområdena produktion och distribution av energi, transporter, 
konsumtion, fastigheter och byggnation, och kolinlagring. På samtliga områden 
finns målsättningar för den geografiska kommunen och för 
kommunorganisationen. För varje fokusområde har ett antal exempel på 
åtgärder tagits fram som beskriver hur målsättningarna ska uppnås.  

I planen anges att Svalövs kommun ska vara en föregångare inom energi- och 
klimatområdet. Hela Svalövs kommuns organisation har ett gemensamt ansvar 
för att målen i energi- och klimatplanen uppnås. Detta betyder att varje nämnd 
och bolagsstyrelse ansvarar för att identifiera vilka mål verksamheten kan ska 
bidra till och besluta om de åtgärder som leder till störst effekt och 
samhällsnytta.  

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att målen i 
energi- och klimatplanen uppnås och ska utifrån sitt respektive grunduppdrag 
och sina förutsättningar i budgeten integrera energi- och klimatplanens innehåll 
i verksamhetsplaneringen.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-28, § 89 att 1) 
Interremissförslaget av Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021- 2030 
del 1 skickas på remiss till samtliga kommunala nämnder och bolag under 
perioden 26 april 2021 till 26 juni 2021.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-19, § 114, att Remisstiden för 
internremiss av Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-2030 del 1 
förlängs till och med den 31 augusti. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2021-08-19 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19, § 114 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-28, § 89  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14 
Energi- och klimatplan 2021-2030 del 1 med bilagor – Internremiss 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat 
förslag till Energi- och klimatplan. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SARA) 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Dnr VON 3-2021 

§ 73 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 2021-06-11 – 2021-08-22. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


