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Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-24 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 14:50 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C)  
Stefan Persson (SD)  
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Anna Berg von Linde (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Sara Billquist Selberg (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
- (SD) 
Katarina Lundgren (S)  
Betty Rosenqvist (M) 
Vicky Andersson (SD)  
Marie Dahlström (KD)  
- (S) 

Insynsplatser Christa Gustafson Ohlson (Fi) 

Övriga deltagare Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Cecilia Andersson, tf. socialchef vård och omsorg/LSS 
Susanne Bodén, Enhetschef myndighetsutövning 
Camilla Kindahl, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS, §§ 61 - 62 
Anna Jansson, kvalitetskoordinator vård- och omsorg  
och LSS, §§ 61 - 62 
Marlene Andersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård ordinärt 
boende, tf. verksamhetschef särskilda boende 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg  
 
Karin Sjunnesson, Kommunal 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-08-25 kl. 13:00 

Justerade 
paragrafer §§ 61 – 68 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-24 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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Dnr - 

§ 62 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Uppföljning intern kontroll 2022. 

b) Uppföljning plan för privata utförare 2022.  

c) Boendekö. 

d) Uppföljning – nivåsystem hemvård. 

e) IVO tillsyn (DNR VON 106-2022). 

f) Lex Sarah. 

i. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (DNR VON 
76-2022, VON 19-2022, VON 39-2022, VON 33-2022) 

ii. Lex Sarah-utredning (DNR VON 115-2022) 

iii. Lex Sarah-utredning (DNR VON 116-2022) 

g) Information angående COVID-19 och vaccinering.  

h) Lokal handlingsplan patientsäkerhet. 

i) Extern utredning, särskilda boenden i Svalövs kommun. 

j) Uppföljningsgranskning av revisionens tidigare genomförda 
verksamhetsgranskningar, samt ny granskning av hemvård. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 114-2022, KS 25-2022 

§ 63 Remissvar mål och budget 2023, plan 2023-2024 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07, § 176 att 1) Förslag till Mål och 
Budget 2023 med plan 2024 - 2025 enligt förslagsskrivelse daterad 2022-05-26, 
skickas på remiss till berörda nämnder. Dokumentet skall ses som ett underlag 
för fortsatta budgetdiskussioner. 2) Nämndernas remissvar skall inkludera: 
Driftsramar - Prioriteringar från bruttolistorna, Investeringsramar – Prioriteringar 
från bruttolistorna, Mål och visare, Taxor och avgifter. Svaret skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, 2022-08-17. 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 176. 
Ramar för Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025. 
Detaljerade bruttolistor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Stefan Persson 
(SD): 1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Annelie Persson (S), Krister Olsson (S), Annelie Johnsson (C) och Sara 
Billquist Selberg (L) deltar inte i beslutet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr VON 50-2022, KS 159-2022 

§ 64 Handlingsplan för budget i balans 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta handlingsplan för budget i 
balans.  

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 2022 om 
800 tkr för centralt avtal nattjänstgöring.   

2. Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 2022 om 
400 tkr för kostnader för arbetskläder.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07, § 172, följande: 1) Bildningsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden uppmanas att återkomma med plan för hur 
årets kostnadsökningar ska hanteras. 

Vid ekonomisk uppföljning juni lämnade vård- och omsorgsnämnden en negativ 
helårsprognos om 4 432 tkr. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022 06 
29, § 57, att 1) Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 2) Vård- och omsorgsnämnden noterar 
kommunstyrelsens beslut 2022 06 07, § 172. 3) Förvaltningen uppdras ta fram 
åtgärdsplan för att hantera nämndens underskott till nämndens ordinarie 
sammanträde i augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-17 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-06-29, § 57 
Uppföljning/prognos juni 2022 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Stefan Persson (SD), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD) och Sara Billquist Selberg (L): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att 
anta handlingsplan för budget i balans. 

Anna Berg von Linde (M), Stefan Persson (SD), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD) och Sara Billquist Selberg (L): 1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas 
utökad driftsbudget för 2022 om 800 tkr för centralt avtal nattjänstgöring. 2. 
Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 2022 om 400 tkr 
för kostnader för arbetskläder.    

Beslutsgång 

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

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, MEAN, MAIS, CAKK, EVLT) 
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Dnr VON 167-2021 

§ 65 Återrapportering gällande bemanningstäthet 
särskilt boende och särskilt boende demens 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Återrapporteringen skjuts till nämndens ordinarie sammanträde i 
september 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-11-18, § 109, Verksamhetens 
snittvärden för bemanningstäthet särskilt boende, särskilt boende demens och 
korttidsenheten fastställs enligt följande: särskilda boenden somatik 0,60, 
särskilt boende demens 0,80 och kortidsenheten 0,80. 2. Ärendet 
återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden i augusti 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Återrapporteringen skjuts till nämndens ordinarie 
sammanträde i september 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 75-2022 

§ 66 Synpunkten, återrapportering för kvartal 2 2022 

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. 

Under kvartal 2 2022 inkom 8 synpunkter för vård- och omsorgsnämnden via 
Synpunktshanteraren och via andra kanaler.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (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 (CCAN, CAKK, AAGO) 
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Dnr VON 72-2022 

§ 67 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg samt LSS, kvartal 2 2022 

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 2, 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 tre gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg för 
kvartal 2 2022, varav 1 är verkställt/avslutat. Inom LSS finns 2 gynnande ej 
verkställda beslut, varav 1 är avslutat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-07-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för 
vård och omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, 
pågående eller avregistrerade hos IVO, kvartal 2, 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 08-2022 

§ 68 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 2022-06-22 – 2022-08-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
  
 

 


