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Plats och tid Särskilt boende Solgården, Svalöv, kl. 14.30-17.19 

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 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
Stefan Persson (SD)  
Anna Berg von Linde (M)  
Therése Ravander (KD)  
Annette Hallberg (S) 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Sara Rävås, vik nämndsekreterare 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
Robert Ahlqvist, lokalstrateg, §§ 1-2 
 
David Lenander (V), tjg ers på insynsplats för Ann-Carolin Hansson (V) 
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Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-01-27 kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1-11 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-22 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Kartläggning och behovsanalys Daglig verksamhet LSS ......................... 4 
§ 3 Information ................................................................................................. 7 
§ 4 Återrapportering av stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen .. 8 
§ 5 Återrapportering av utbetalda medel för investering för utvecklade 

förutsättningar för vårdens medarbetare ................................................... 9 
§ 6 Årshjulsrapportering för vård- och omsorgsnämnden 2020 ................... 10 
§ 7 Yttrande över remiss: Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala 

utvecklingsstrategi ................................................................................... 11 
§ 8 Svar på motion, Avveckla LOV i Svalövs kommun ................................. 12 
§ 9 Årsrapport, sjukfrånvaro och tillbudsrapportering Svalövs Kommun Vård 

och omsorg samt LSS, 2019 ................................................................... 13 
§ 10 Meddelanden ........................................................................................... 14 
§ 11 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 15 
 
 
Mötet öppnades efter en presentationsrunda samt introduktion av enhetschef 
Agneta Christensson och personal från särskilt boende Solgården samt 
rundvandring i verksamheten särskilt boende Solgården.  
 
Ärendelistans ordning ändrades på så sätt att ärendet "Kartläggning och 
behovsanalys Daglig verksamhet LSS" behandlades innan ärendet 
"Information". 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(15) 
Sammanträdesdatum 

2020-01-22 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr VON 5-2020 

§ 2 Kartläggning och behovsanalys Daglig verksamhet 
LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras.  

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar Samhällsbyggnadsnämnden att 
teckna hyresavtal för Daglig verksamhet med Fastighetsbolaget Görans 
Fastigheter i Höör AB, för lokal på fastigheten S Svalöv 33:41, bottenplan 
Realskolegatan/Svalegatan. 

3. Uppdraget gäller under villkoren att totalkostnaden inte överstiger 
56 000 kronor/månad, i enlighet med prisuppgift dagverksamhet för 
Svalövs kommun, daterad 2020-01-16, samt att avtalets förlängningstid 
fastställs till 3 år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under vår/sommar 2019 har en kartläggning av daglig verksamhet gjorts. 
Inriktningen av verksamheten är tvådelad; en traditionell verksamhet i 
anpassade lokaler samt en utåtriktad verksamhet (där IPL ingår). Utvärderingen 
har särskilt beaktat lokalanvändningen utifrån brukarnas behov.  

Under hösten har alternativa, mer centralt belägna lokaler utvärderats. Detta för 
att undersöka möjligheten för en eventuell flytt samt få möjlighet att göra en 
jämförande analys. Den lokal som förordas av förvaltningen och som används i 
jämförelsen i tjänsteskrivelsen är Tribus lokaler på Herrevadsgatan, Svalöv. 

Förvaltningen har gjort en kartläggning över Daglig verksamhet LSS samt en 
analys över vinster och utmaningar med en eventuell flytt. 

Under ärendets behandling fanns Robert Ahlqvist, lokalstrateg, och Monica 
Ingves, verksamhetschef LSS, tillgängliga för att svara på frågor.  

Det noteras särskilt att inte samtliga uppgifter presenterade i prisuppgift 
dagverksamhet för Svalövs kommun, daterad 2020-01-16, stämmer överens 
med det som avses ingå i ett eventuellt framtida hyreskontrakt. Bland annat är 
inte de så kallade ”tilläggsavtalen” aktuella.  

Beslutsunderlag 

Prisuppgift dagverksamhet för Svalövs kommun, daterad 2020-01-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-10 
Kartläggning Daglig verksamhet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S), Krister Olsson 
(S), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): 1. Informationen noteras.  
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Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar 
Samhällsbyggnadsnämnden att teckna hyresavtal för Daglig verksamhet med 
Fastighetsbolaget Görans Fastigheter i Höör AB, för lokal på fastigheten S 
Svalöv 33:41, bottenplan Realskolegatan/Svalegatan. 3. Uppdraget gäller under 
villkoren att totalkostnaden inte överstiger 56 000 kronor/månad, i enlighet med 
prisuppgift dagverksamhet för Svalövs kommun, daterad 2020-01-16, samt att 
avtalets förlängningstid fastställs till 3 år. 

Annelie Johnsson (C): Avslag på Angelie Fröjds m fl yrkande avseende 
punkterna 2 och 3. 

Annelie Johnsson (C): 2. Vård- och omsorgsnämnden lämnar förslaget vidare 
till Kommunstyrelsen för beslut i Kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut avseende punkt 1 och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta. 

Ordförande ställer Angelie Fröjds m fl yrkande avseende punkterna 2 och 3 mot 
Annelie Johnssons yrkande, och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
Angelie Fröjds m fl yrkande. 

Icke deltagande i beslut 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet avseende 
punkterna 2 och 3. 

Protokollsanteckningar 

Annelie Johnsson (C): ”Det finns flera aspekter på detta ärendet. Det är tre olika 
nämnder inblandade i detta, Vård- och omsorgsnämnden, Bildningsnämnden 
och Samhällsbyggnadsnämnden. Vi anser därför att detta är en 
kommunövergripande fråga och därför ska beredas i Kommunstyrelsen inför 
beslut i Kommunfullmäktige. Alla beslut av större vikt ska tas i 
Kommunfullmäktige. 

För Vård- och omsorgsnämnden är detta ett beslut som påverkar våra brukare, 
deras anhöriga och vår personal på ett negativt sätt. De fördelar som lyfts fram 
kan inte uppväga de negativa effekterna. 

Främst handlar detta om att de lokaler man tittar på som ersättningslokaler inte 
rymmer den verksamhet som idag bedrivs på Garvaren i Teckomatorp.  

Vi i Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vår verksamhet, våra brukare och 
deras anhöriga samt vår personal. Att lokalerna på Garvaren behövs bättre av 
Bildningsnämnden som är i behov av fler lokaler för att ersätta en paviljong är 
inget som vi i Vård- och omsorgsnämnden kan ta ställning till. Det menar vi 
ligger på Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att fatta beslut om.  

Sedan måste vi återigen konstatera att informationen till oss i oppositionen är 
bristfällig. Den öppenheten och transparens som det tidigare styret stod för är 
nu helt borta. Vi beklagar att demokratin fått stryka på foten i detta ärendet.” 
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Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): ”Det är fyra nämnder inblandade på 
olika sätt i detta ärende, Vård och omsorgsnämnden, Bildningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden.  Vi anser att det är en 
Kommun övergripande fråga och ärendet därför ska beredas av 
Kommunstyrelsen för beslut i Kommunfullmäktige.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, SARA, HAHZ)  
 
 

Sammanträdet ajournerades 15.45-16.00 
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Dnr - 

§ 3 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

 
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Övergripande verksamhetsfrågor 
b) Boendekö, särskilt boende 
c) Synpunkt från medarbetare, vidaresänt av IVO 
d) Lex Sarah-anmälan 
e) Begäran till Arbetsmiljöverket om prövning enligt 6 kap 6 a § 

Arbetsmiljölagen (Dnr VON 10-2020) 
f) Avgifter inom vård och omsorg (Dnr VON 97-2019) 

 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 6-2020 

§ 4 Återrapportering av stimulansmedel för 
förstärkning av äldreomsorgen 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har rekvirerat stimulansmedel om 599.401 kr att 
användas som förstärkning av äldreomsorgen. Statsbidraget får användas inom 
den del av äldreomsorgen där kommunen ser att behoven är som störst. 
Socialstyrelsen har som krav att kommunerna återredovisar stimulansmedlens 
användning. Förvaltningen har återrapporterat att medlen har använts till ett 
pilotprojekt med självspolande/torkande toalettsitsar (korttidsboende), 
beslutsstödssystem för hemtjänst, tovertafel (interaktivt spel demens), 
systemuppdatering verksamhetssystem samt delvis för inköp av 
webutbildningsportal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13, inkl: 
Bilaga 1, Återrapportering av 2019 års statsbidrag för förstärkning av 
äldreomsorgen 

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 (MEMG, IANR)  
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Dnr VON 7-2020 

§ 5 Återrapportering av utbetalda medel för 
investering för utvecklade förutsättningar för vårdens 
medarbetare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Återredovisning av utbetalda medel inom ramen för överenskommelse; 
Investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13, inkl: 
Bilaga 1, Redovisning medel överenskommelsen vårdens medarbetare 2019 

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 (MEMG, IANR)  
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Dnr VON 118-2019 

§ 6 Årshjulsrapportering för vård- och 
omsorgsnämnden 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Årshjulsrapportering för vård- och omsorgsnämnden 2020, daterad 
2020-01-14, fastställs. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-14, inkl: 
Bilaga 1, årshjul vård- och omsorgsnämnden 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Årshjulsrapportering för vård- och omsorgsnämnden 2020, 
daterad 2020-01-14, fastställs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR)  
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Dnr VON 128-2019 

§ 7 Yttrande över remiss: Det öppna Skåne 2030 – 
Skånes regionala utvecklingsstrategi 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat Regionstyrelsens förslag till 
revidering av Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi, för 
yttrande till vård- och omsorgsnämnden.  

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande med synpunkter på de delar av 
förslaget som rör vård- och omsorg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13 
Förvaltningens yttrande över remiss, daterad 2020-01-13 
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-12-16 
Remissunderlag, Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala utvecklingsstrategi 
Region Skånes översikt över genomförda revideringar, daterad 2019-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, LELE, SARA)  
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Dnr VON 119-2019 

§ 8 Svar på motion, Avveckla LOV i Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Marika Jardert (V) och Ann-Carolin Hansson (V) har inkommit med en motion 
avseende att avveckla LOV i Svalövs Kommun. I motionen föreslås följande:  

 Att Svalövs kommun gör en utredning på vad införandet av 
valfrihetssystem enligt LOV har kostat kommunen, hur många anbud 
som kommit in och hur de företag som verkat i kommunen de facto 
levererat det de skulle göra.  

 Att Svalövs kommun avvecklar LOV.  

Beslutsunderlag 

Ordförandes förslagsskrivelse inkl yttrande, daterat 2020-01-14 
Remittering av motion, daterad 2019-11-04 
Motion, inkommen 2019-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Annelie Johnsson (C) och Wioletta 
Kopanska Larssons (SD) förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen avslås. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  

 

Sammanträdet ajournerades 16.52-16.55  
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Dnr VON 25-2019 

§ 9 Årsrapport, sjukfrånvaro och tillbudsrapportering 
Svalövs Kommun Vård och omsorg samt LSS, 2019 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaro för Vård och omsorgspersonal samt LSS. Årsrapport för 2019 med 
jämförelsetal från 2018.  

Tillbudsrapportering 2019. 

Inkl. kvartalsrapport för kvartal 4. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-10 
Årsrapport Sjukfrånvaro och tillbud Vård och omsorg 

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: 
- 
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Dnr - 

§ 10 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Skriftlig information: 
SKR Cirkulär 19:48, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 4-2020 

§ 11 Redovisning av delegationsbeslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av fattade delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter.  

Redovisningen avser myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamheter 2019-12-04 – 2020-01-13. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-12-04 – 2020-01-13 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


