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Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-16.35 
Mötet ajournerades 15.08-15.34 
 

Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Berg von Linde (M) (distans), §§ 68-75 
Marie Dahlström (KD) (distans), §§  69 d)-75 
 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Lotta Treble-Read, MAS 
Jaspar Kangkeh, ekonom, §§ 68-71 
Susanne Mårtensson, enhetschef Solgården, §§ 68-69 
Carina Nilsson, enhetschef Solgården, §§ 68-69 
Sofia Ahlström, enhetschef Ängslyckan, §§ 68-69 
Lena Borg, enhetschef Åsgården, §§ 68-69 
Anita Frick, enhetschef hemsjukvård, hemvård Åsen, §§ 68-69 
Marlene Andersson, enhetschef hemvård Slätten, §§ 68-69 
Agneta Christensson, enhetschef Hemsjukvård, Hemvård och nattpatrull 
Svalöv, §§ 68-69 
 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
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Utses att justera Anneli Persson (S)  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret 2020-08-27 kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 68-76 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Anneli Persson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-26 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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§ 68 Beslutad ärendelista 

§ 69 Information ................................................................................................. 4 
§ 70 Meddelanden ............................................................................................. 5 
§ 71 Ekonomisk prognos per den sista juni 2020 ............................................. 6 
§ 72 Kvartalsrapport, återrapportering Synpunkten, kvartal 2 2020 ................. 7 
§ 73 Kvartalsrapport, avvikelser HSL och SoL, vård och omsorg samt LSS, 

kvartal 2 2020 ............................................................................................ 8 
§ 74 Initiativärende, gällande en brukare- och anhörigundersökning ............... 9 
§ 75 Utökning av lagerhållning avseende skyddsutrustning Covid-19 ........... 10 
§ 76 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 11 
 
Ärendena § 74 "Initiativärende, gällande en brukare- och anhörigundersökning" 
och § 75 "Utökning av lagerhållning avseende skyddsutrustning Covid-19" 
lades till på sammanträdet. 
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Dnr - 

§ 69 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Lägesrapport Covid-19 

b) Boendekö 

c) Återrapportering från tjänstemannastyrgruppen för särskilt boende på 
Lantlyckan 

d) Verksamhetsinformation 

I. Sommaren 

II. Extern handledning på Ängslyckan 

III. Inkomna synpunkter Solgården (VON 82-2020, 83-2020, 84-

2020, 85-2020, 93-2020, 99-2020) 

 

e) Meddelande från Söderåsens Miljöförbund, klagomål på inomhusmiljön 

– temperatur (VON 106-2020) 

f) Lex Sarah-anmälan (VON 81-2020) 

g) Utvärdering organisation sektorsindelning, beslut i kommunstyrelsen 

2020-06-01, § 152 (VON 121-2018) 
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§ 70 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.2-13106/2020-7 
(VON 31-2020) 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.1-19679/2020-4 
(VON 54-2020) 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.1-19683/2020-4 
(VON 57-2020) 
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 3.4.2-24098/2020-3 
(VON 90-2020) 
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 3.4.2-20900/2020-4 
(VON 79-2020) 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 5207-20 (VON 89-2020) 
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 3.4.232838/2020-5 
(VON 101-2020) 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr VON 53-2020 

§ 71 Ekonomisk prognos per den sista juni 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Prognos juni 2020 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
b)  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör helårsprognos för vård- och omsorgsnämnden. 
Helårsprognos för 2020 visar en ekonomi i balans för vård- och 
omsorgsnämnden totalt. Politisk organisation 0 tkr, Vård och omsorg 0 tkr och 
LSS 0 tkr. Därmed är helårsprognos för nämnden totalt +/- 0 tkr. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-24 
Uppföljning/Prognos juni 2020 Vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Prognos juni 2020 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, AEWD, JAOG, IANR, JRKH) 
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Dnr VON 14-2020 

§ 72 Kvartalsrapport, återrapportering Synpunkten, 
kvartal 2 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
c)  

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 inkomna synpunkterna under kvartal 2 redovisas vid vård-och 
omsorgsnämndens sammanträde 2020-08-26. 

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) 
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Dnr VON 45-2020  

§ 73 Kvartalsrapport, avvikelser HSL och SoL, vård och 
omsorg samt LSS, kvartal 2 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
d)  

Sammanfattning av ärendet 

Avvikelserapport för kvartal 2, 2020.  

Under Q2 2020 rapporterades totalt 163 SoL-avvikelser i kommunens 
verksamheter inom vård och omsorg samt LSS. 88 HSL-avvikelser har 
registrerats i perioden. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-19 
Avvikelserapport HSL och SoL, kvartal 2 2020 

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, LOTD) 
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Dnr VON 108-2020 

§ 74 Initiativärende, gällande en brukare- och 
anhörigundersökning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 
e)  

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) har inkommit med ett initiativärende 
till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 26 augusti 2020 där det 
framhölls: 

”Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är bland annat vård och 
omsorg av äldre samt personer med funktionsvariation. 

Med anledning av att det framkommit missnöje inom vissa personalgrupper i 
verksamheten bedömer vi att det finns skäl att genomföra en brukare- och 
anhörigundersökning för att se om och i så fall hur detta påverkat situationen för 
våra brukare och deras anhöriga i Svalövs kommun.  

Därför vill vi Socialdemokrater att Vård- och msorgsnämnden visar att vi tar 
situationen på största allvar genom att det snarast genomförs en undersökning 
om hur man som brukare och anhöriga i Svalövs kommun upplever sin 
situation. 

Socialdemokraterna yrkar på: 

Att brukare och anhörig på Åsgården, Solgården, Ängslyckan och hemvården 
ges möjlighet att svara på en brukare- och anhörigundersökning om hur man 
upplever vård och omsorgs situation Svalövs kommun. 

Att undersökningen genomförs inom en snar framtid och att nämnden är med 
och formulerar frågorna samt får ta del av och utvärdera resultatet av 
undersökningen.” 

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Beslutsunderlag  
Initiativärende, gällande en brukare- och anhörigundersökning, daterat 2020-
08-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LOTD)  
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Dnr VON 109-2020 

§ 75 Utökning av lagerhållning avseende 
skyddsutrustning Covid-19 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Vård- och omsorgsnämnden förordar en utökning av lagerhållning 
avseende skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2020-08-26. 

f)  

Sammanfattning av ärendet 

Under våren har pandemiutbrottet Covid-19 medfört att lagerhållning av 
skyddsutrustning fått särskilt fokus. Utgångspunkten med 3 månaders 
lagerhållning har visat sig vara otillräcklig för att säkerställa tillgång till 
skyddsutrustning för medarbetare inom vård och omsorg då pandemin satt 
gängse leversanskedjor och leveranssäkerhet ur spel. Kommunerna i mellersta 
Skåne har därför lyft behovet av att utöka lagerhållningen av skyddsutrustning 
från 3 månader, till 6 månader.  

För vård- och omsorgsnämndens verksamheter är det primärt skyddsutrustning 
för medarbetare som är aktuell. En utökning av lagret kommer innebära en 
ökad kostnad för sektorn. Kostnadsberäkningar är dock inte tillförlitliga i 
dagsläget då efterfrågan fluktuerar med myndigheters rekommendationer och 
leveranssäkerheten hos leverantörerna är oviss. En utökning av lagerhållningen 
avseende skyddsutrustning, från 3 månader till 6 månader kan dock minska 
risken för ytterligare förhöjda kostnader vid ett eventuellt utbrott.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S), Annelie Johnsson 
(C), Krister Olsson (S), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): Förslag till kommunstyrelsen 1. Vård- och omsorgsnämnden förordar en 
utökning av lagerhållning avseende skyddsutrustning, från 3 månader till 6 
månader enligt tjänsteskrivelse daterad 2020-08-26. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, LOTD) 
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Dnr VON 4-2020 

§ 76 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 avser myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2020-06-03 – 2020-08-17. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-06-03 – 2020-08-17. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


