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Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 11.00-11.35 

Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Berg von Linde (M) (distans) 
 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS (distans) 
Lotta Treble-Read, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (distans) 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör 
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Utses att justera Stefan Persson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-12-11 kl. 11.45 

Justerade 
paragrafer §§ 109-110 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Stefan Persson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-11 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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§ 109 Beslutad ärendelista 

§ 110 Ansökan om införande av ett tillfälligt lokalt förbud mot besök på 
särskilda boenden för äldre ....................................................................... 4 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(4) 
Sammanträdesdatum 

2020-12-11 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 147-2020 

§ 110 Ansökan om införande av ett tillfälligt lokalt 
förbud mot besök på särskilda boenden för äldre 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Med stöd i 2 § i Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i 
särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid-19, ansöker Svalövs kommun om ett förbud mot 
besök på särskilda boenden för äldre inom kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att förhindra en ökad smittspridning av Covid-19 inom särskilda boenden 
för äldre i Svalövs kommun bedömer kommunen det som nödvändigt att 
åberopa Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda 
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 och 
ansöka om ett utfärdande av förbud mot besök på särskilda boenden för äldre 
inom kommunen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-09 inkl. 
Bilaga 1 Bilaga till ansökan om beslut avseende lokalt besöksförbud på 
särskilda boenden för äldre i Svalövs kommun 
Bilaga 2 Basala hygienrutiner 
Bilaga 3 Rutin för besök under Covid-19 
Bilaga 4 Hantering av skyddsutrustning vid pandemi 
Bilaga 5 Lokal Rutin för provtagning vid misstänkt Covid-19 
Bilaga 6 Rutiner vid konstaterat fall av covid-19 
Bilaga 7 Smittspårning av covid-19 inom VoO 201009 
Bilaga 8 Riktlinje för Visir och munskydd i vårdnära arbete 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Torbjörn Ekelund (L), Annelie Johnsson (C), Krister Olsson (S) och Stefan 
Persson (SD): 1. Med stöd i 2 § i Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot 
besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid-19, ansöker Svalövs kommun om ett förbud mot besök på 
särskilda boenden för äldre inom kommunen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA, MAN) 


