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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-15.55 
Mötet ajournerades 15.00-15.15 
 

Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Betty Rosenqvist (M) 

Övriga deltagare Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS 
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg 
Marléne Andersson, verksamhetschef 
Annelie Westlund, verksamhetschef 
Alexandra Gocan, kvalitetsstrateg 
Niklas Ahlqvist, enhetschef, §§ 44-45 d) 
Carina Nilsson, enhetschef, §§ 44-45 d) 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
 
Karin Sjunnesson, personalrepresentant 
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Utses att justera Annelie Johnsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, den 31 maj 2022 kl. 16.30 

Justerade 
paragrafer §§ 44-51 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Annelie Johnsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-31 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 45 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

MAS Camilla Kindahl och verksamhetschef Marléne Andersson informerar om: 

a) Redovisning av punktprevalensmätning av följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler (SKR:s sammanställning av alla 
kommuner) 

b) Återkoppling, Arbetet inför lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet 
(VON 71-2022) 

 

Verksamhetschef Annelie Westlund informerar tillsammans med enhetschefer 
Niklas Ahlqvist och Carina Nilsson om: 

c) Verksamheten särskilda boenden 

d) Mingelkväll särskilt boende (anhörigträff) 

 

Tf sektorschef Cecilia Andersson informerar om: 

e) Lägesuppdatering, extern utredning för särskilda boenden 

f) Dialogmöte och tillsyn IVO (VON 19-2022) 

g) Boendekö: sju stycken i kö varav tre passerat tremånadersregeln och 
anmälts till IVO 

h) Tre stycken pågående lex Sarah-rapporter som är under utredning 
(VON 83-2022, 84-2022, 87-2022) 

i) Brukarundersökning 

j) Uppdrag, kompensatoriska åtgärder (VON 58-2022) 

k) Sommarbemanning och förberedelser inför sommarvärme 

 

l) Eventuellt extra sammanträde för vård- och omsorgsnämnden den 9 
juni 2022. 
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§ 46 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2010-22, meddelad 2022-05-05 
(VON 46-2022) 

 

Protokoll för redovisning: 
KF 220328 § 47 – Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll 

KF 220425 § 77 – Avveckling av Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 8 
§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Barnboende)  
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Dnr VON 50-2022 

§ 47 Delårsbokslut tertial 1, april 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Delårsbokslut tertial 1, april 2022 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 30 april 2022. Vård och omsorg har en negativ avvikelse om – 
3 400 tkr och LSS en positiv avvikelse om 2 185 tkr jämfört med budget. Totalt 
lämnar vård- och omsorgsnämnden en negativ avvikelse om - 1 217 tkr för 
perioden. I utfall t o m april 2022 är statsbidraget säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer motsvarande 4 835 tkr inte redovisat.  

Vård- och omsorgsnämnden lämnar en negativ helårsprognos om 3 791 tkr. 
Den negativa avvikelsen beror på ökade kostnader om 1 600 tkr på grund av 
covid-19 under perioden januari – april (avser kostnader för skyddsutrustning 
och personal), 900 tkr ökade kostnader för måltider (höjda kostpriser), 415 tkr 
ökade kostnader arbetskläder (nytt avtal som innebär ökade kostnader), 800 tkr 
förändrat nationellt avtal avseende nattpersonalens tjänstgöringsgrad samt 2 
000 tkr för inhyrd personal hemsjukvård. Sammantaget innebär detta en negativ 
avvikelse för vård och omsorg med 5 715 tkr. LSS verksamheten visar en 
positiv avvikelse om 1 924 tkr för avveckling av barnboende.  

Verksamheten arbetar fortsatt aktivt med att få en budget i balans. I 
helårsprognos har statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer motsvarande 4 835 tkr intecknats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17 
Delårsbokslut tertial 1, april 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Delårsbokslut tertial 1, april 2022 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 (CCAN, CAKK, EVLT) 
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Dnr VON 140-2020  

§ 48 Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
beslut (IVO) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter 
på IVO:s förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. 
Klagomålet gäller läkemedelshantering för en patient inskriven i hemsjukvården 
med övertaget läkemedelsansvar.  

Vård- och omsorgsnämnden har getts möjligheten att lämna synpunkter på 
förslag till beslut som har mottagit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
med IVO: s dnr 3.4.1-45540/2020. 

IVO skriver i förslag till beslut att ”IVO har inte funnit brister när det gäller de 
delar av klagomålet som handlar om vård och behandling inom kommunens 
hälso- och sjukvård. Även om IVO inte har påtalat brister i det enskilda ärendet 
bör vårdgivaren (vård- och omsorgsnämnden) ta hänsyn till patienters och 
närståendes synpunkter i sitt systematiska patientsäkerhetsarbetet. Deras 
klagomål kan på så sätt bidra till att förbättra vården”.  

Vård- och omsorgsnämnden har tagit emot IVO: s förslag till beslut och avser 
inte att lämna några synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-23 
Förslag till beslut IVO, daterad 2022-05-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte 
lämna några synpunkter på IVO:s förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
IVO 
Kommunförvaltningen (CAKL) 
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Dnr VON 37-2022 

§ 49 Yttrande till JO i ärende 1769-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Tjänsteskrivelse, daterad 17 maj 2022, godkänns som yttrande till JO. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet och utlämnande av 
sådana handlingar finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). En allmän 
handling som får lämnas ut, dvs. som inte omfattas av sekretess, ska genast 
eller så snart det är möjligt tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen, 
se 2 kap. 15 § TF. 

Svalövs kommun och berörda tjänstemän konstaterar att kommunen brustit i 
hanteringen av ärendet. Kommunen har brustit i att lämna ut begärda 
handlingar i tid och orsaken till detta är bristande kommunikation inom sektorn 
och mellan de tjänstemän som begäran skickats till. Svalövs kommun har mot 
bakgrund av vad som framkommit i ärendet sett över sin rutin för hantering av 
begäran om utlämnande av allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17 
Begäran om yttrande, JO-anmälan [avpersonifierad kopia] 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Tjänsteskrivelse, daterad 17 maj 2022, godkänns 
som yttrande till JO. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
JO 
Kommunförvaltningen (CCAN, AAGO) 
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Dnr VON 26-2021 

§ 50 Plan för uppföljning av privata utförare 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Plan för uppföljning av privata utförare, daterad den 24 maj 2022, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) (KL) har kommuner möjlighet att 
lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare (3 kap. 
12 § KL). Om kommunen väljer att göra så och genom avtal lämnar över en 
kommunal angelägenhet till en privat utförare är det fortfarande kommunen som 
har det yttersta ansvaret. Kommunen ska se till att möjlighet finns, samt vidta 
åtgärder, för att kontrollera och följa upp verksamheten. Genom avtalet ska 
kommunen även tillförsäkra sig information vilken möjliggör att allmänheten ges 
insyn i den överlämnade verksamheten (10 kap. 9 § KL). 

Kommunfullmäktige antog 2020-11-30, § 231, ett kommunövergripande 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
(KS 355-2019). I programmet åläggs varje nämnd att ta fram en plan för när 
och på vilket sätt avtal och verksamhet med privata utförare ska följas upp. 
Planen ska antas i samband med den interna kontrollplanen och revideras vid 
behov. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen för att sedan anmälas till 
kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-03-25, § 21 att 1) Då privata 
utförare inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde inte används i 
dagsläget, görs bedömningen att det inte föreligger behov av en plan för 
uppföljning. 2) I det fall förhållandena förändras på ett sådant sätt att 
bedömningen föranleder en annan slutsats, tas ärendet upp för nytt beslut. 

För vård- och omsorgsnämndens verksamheter kan privata utförare vara 
aktuella i samband med placeringar i individärenden, vilket också varit aktuellt 
under 2021 för ärenden enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Beslut om individuella placeringar följs alltid upp av 
ansvarig vid myndighetsenheten (avseende behovet av insatsen) och 
verkställighet LSS/vård och omsorg (kvaliteten på insatsen). Verksamheten har 
ett ansvar att följa upp det sammansatta behovet dvs. insatser enligt 
socialtjänstlagen och LSS samt åtgärder hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgsnämndens ansvar när det gäller uppföljning är att nämnden 
har det yttersta ansvaret för den enskilda placeringen. Mot bakgrund av 
ovanstående behöver nämnden anta en plan för uppföljning av privata utförare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24 
Plan för uppföljning av privata utförare, daterad 2022-05-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 231 
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Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
antaget 2020-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Plan för uppföljning av privata utförare, daterad 
den 24 maj 2022, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SEBO, MAIS, AEWD, MEAN)  
Kommunstyrelsen 
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Dnr VON 8-2022 

§ 51 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 2022-04-22 – 2022-05-23  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


