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Plats och tid Strået, kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00-12.04 
Mötet ajournerades 09.51-09.56 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C) (distans) 
Stefan Persson (SD) (distans) 
Anneli Persson (S), vice ordf. (distans) 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Marie Dahlström (KD) tjg ers för Wioletta Kopanska 
Larsson (SD), §§ 30-38 (distans) 
Katarina Lundgren (S) tjg ers för Wioletta Kopanska 
Larsson (SD), § 40 (distans) 
Torbjörn Ekelund (L) (distans) 
Krister Olsson (S) (distans) 

Ej 
tjänstgörande 
ersättare 

Katarina Lundgren (S), dock ej § 40 (distans) 
 
 

Övriga 
deltagare 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg, §§ 30-32 (distans) 
Dragana Zaloznik, ekonom, §§ 30-33 (distans) 
Camilla Kindahl, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS), §§ 30-32 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
 
Ingrid Ekström, kommunfullmäktiges ordförande (distans) 
Deltagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2018-11-26, § 183 
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Utses att justera Anneli Persson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2021-05-06 kl. 12.30 

Justerade 
paragrafer §§ 30-40 

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 2021-04-29 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 31 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, sektorchef vård och omsorg/LSS, informerar om: 

a) Inbrottsförsök Åsgården 

b) Privata LSS-boenden 

c) ”Testa din idé” 

d) Tillsyn IVO 

e) Boendekö 

f) Genomförda investeringar 

 

Camilla Kindahl, MAS, informerar om: 

g) Lägesuppdatering Covid-19 

h) Avvikelser, samlad bild 

i) Läkemedelsrobotar 

 

Ordförande Angelie Fröjd informerar om: 

j) Ordförandebeslut, upphandling enteral näring och förbrukningsvaror 

samt distribution (VON 45-2021) 

k) Ordförandebeslut, upphandling inkontinenshjälpmedel (VON 49-2021) 

l) Ordförandebeslut, upphandling inom IFO, VO och Handledning ”2024”. 
(VON 46-2021) 

 
Ekonom Dragana Zaloznik informerar om: 

m) Plan för investeringar för vård- och omsorgsnämnden 
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§ 32 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 15415-20 (VON 51-2021) 

 

 

Protokoll för redovisning 

KS 210412, § 92 – Kompletteringsbudget I 2021 
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Dnr VON 47-2021 

§ 33 Ekonomisk uppföljning/prognos februari 2021 för 
vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos per februari 2021 för vård- och 
omsorgsnämnden, daterad 2021-03-22, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån fastställd budget 2021 för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 
kommer nu den första uppfölningen för året. Uppföljningen avser perioden 
t.o.m. februari månad med prognos för helåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning/prognos februari 2021 för vård- och omsorgsnämnden daterad 
2021-03-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos per februari 2021 för vård- 
och omsorgsnämnden, daterad 2021-03-22, godkänns 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, DAZK) 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(16) 
Sammanträdesdatum 

2021-05-06 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 48-2021 

§ 34 Corona-anpassade besöksbänkar 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Sektor vård och omsorg samt LSS uppdras att samverka med 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter för att utöka antalet corona-
anpassade besöksbänkar i kommunens tätorter. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorgsnämndens verksamheter har tidigare i samverkan med 
Samhällsbyggnads verksamheter satt upp en corona-anpassad i anslutning till 
kommunhuset. Vård och omsorgsnämnden ser gärna att antalet besöksbänkar 
utökas och sätts upp på fler välbesökta platser i kommunen i syfte att skapa 
sociala corona-anpassade mötesplatser.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S), Annelie Johnsson 
(S) och Stefan Persson (SD): 1. Sektor vård och omsorg samt LSS uppdras att 
samverka med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter för att utöka antalet 
corona-anpassade besöksbänkar i kommunens tätorter. 

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 42-2021 

§ 35 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper 
inom området psykisk hälsa 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker ramöverenskommelsen. 
2. Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheterna att bredda 

målgruppen som bla avser spel, att även omfatta spel som inte direkt 
kan kopplas till pengar samt andra former av missbruk, tex sex- eller 
matmissbruk. Resultatet återredovisas på nästa sammanträde med 
Vård- och Omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Skånes kommuner rekommenderas av Styrelsen för Skånes kommuner att ingå 
ramöverenskommelse med Region Skåne gällande fyra målgrupper inom 
området psykisk hälsa. Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd har 2021-
02-11 fattat beslut att ingå överenskommelse med kommunerna. 

Ramöverenskommelsens fyra målgrupper är: 

 Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 
psykisk funktionsnedsättning 

 Barn upp till 18 år till och med 20 år som vårdas utanför det egna 
hemmet 

 Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning 

 Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel eller spel om 
pengar. 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva 
och utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för målgrupperna. Ramöverenskommelsen är en bilaga till avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. 

Efter behandling i berörda nämnder kommer kommunstyrelsen fatta slutligt 
beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-30, § 23 
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Annelie Johnsson (C), Anneli Persson 
(S): 1. Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker ramöverenskommelsen. 
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Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S), Angelie Fröjd (M) och Stefan Persson 
(SD): 2. Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheterna att bredda 
målgruppen som bla avser spel, att även omfatta spel som inte direkt kan 
kopplas till pengar samt andra former av missbruk, tex sex- eller matmissbruk. 
Resultatet återredovisas på nästa sammanträde med Vård- och 
Omsorgsnämnden. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG) 
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Dnr VON 44-2021 

§ 36 Remissvar, Folkhälsoprogram för Svalövs Kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag till 
folkhälsoprogram för Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har under hösten 2020 kartlagt aktuella pågående aktiviteter och 
förslag på nya sådana inom området folkhälsa. Utgångspunkten i arbetet är 
Svalöv kommuns vision samt de 8 nationella folkhälsomål som beslutades av 
riksdagen i juni 2018. 

I februari 2021 genomfördes en workshop med kommunstyrelsens arbetsutskott 
som syftade till att ta fram ett antal fokusområden för det kommande 
folkhälsoarbetet under åren 2021-2024. Fokusområdena kommer sedan under 
dessa år att ligga till grund för de kommande årens aktiviteter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-08, § 44, att förslag till folkhälsoprogram, 
daterat den 25 februari 2021, remitteras till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
Familjecentralen Guldkornet samt Vårdcentralen Svalöv. Remissvar ska senast 
vara kommunstyrelsen tillhanda den 30 april 2021. 

De i folkhälsoprogrammet föreslagna fokusområdena är goda livsvillkor för det 
tidiga livet, goda förutsättningar för utbildning som även skapar arbete och ett 
självständigt liv, samt goda levnadsvanor som skapar en jämlik och god hälsa.  

Sektor vård och omsorg samt LSS ställer sig positiv till de framtagna 
fokusområdena som ska ligga till grund för de kommande årens aktiviteter och 
att det i folkhälsoprogrammet betonas vikten av tvärsektoriell samverkan för 
resultat.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 44 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-25, med förslag till folkhälsoprogram 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), Stefan Persson (SD) och Marie 
Dahlström (KD): 1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat 
förslag till folkhälsoprogram för Svalövs kommun. 

Beslutsgång 

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

Torbjörn Ekelund (L) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
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Dnr VON 43-2021 

§ 37 Remissvar, Bestämmelser för digitalt bevarande 
och riktlinjer för arkivvård och 
informationsförvaltning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra och ställer sig positiva 
gällande förslag till bestämmelser för digitalt bevarande samt riktlinjer 
för arkivvård och informationsförvaltning. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till bestämmelser för digitalt bevarande samt riktlinjer för arkivvård och 
informationsförvaltning med hänsyn till digital förändring gällande den analoga 
och digitala informationen i kommunen. 

Svalövs kommun har det senaste året stått för en digital förändring gällande 
den analoga och den digitala informationen. In- och utflödet av handlingar till 
och från kommunen sker i stor omfattning via digitala kanaler.  

Svalövs kommun har dokument- och ärende hanteringssystem som ger 
organisationen förutsättning att jobba digitalt. Handlingar som är diarieförda i 
systemet förvaras idag både analogt och digitalt i enlighet med 
kommunstyrelsens antagna dokumenthanteringsplan. Som ett led i att driva det 
digitala arbetet framåt föreslås att handlingar inte dubbel-lagras. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-30, § 22 
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, daterad 2021-03-17 
Bestämmelser digitalt bevarande av allmänna handlingar, daterad 2021-03-19 
Ordlista, daterad 2021-03-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra och ställer 
sig positiva gällande förslag till bestämmelser för digitalt bevarande samt 
riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
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Dnr VON 25-2021 

§ 38 Svar på motion, Ökad livskvalitet och 
hälsofrämjande arbete på kommunens särskilda 
boenden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2021-04-20, antas som nämndens eget. 

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2021-04-20. 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 
2021-01-22 med motionen “Ökad livskvalité och hälsofrämjande arbete på våra 
äldreboende”. I motionen yrkar Socialdemokraterna 1) att förvaltningen påbörjar 
en utredning om hur förskola och vård och omsorg kan arbeta närmre varandra 
så att det ges möjlighet för förskola att besöka äldreboende någon dag i 
veckan, samt 2) att särskilt boende och förskolor byggs i anslutning till varandra 
vid nybyggnationer. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har tagit fram ett yttrande över 
motionen. 

Beslutsunderlag  

Yttrande, daterat 2021-04-20 
Motion, inkom 2021-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Stefan Persson (SD):  
1. Ordförandes yttrande, daterat 2021-04-20, antas som nämndens eget. 

Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Stefan Persson (SD) förslag till 
kommunstyrelsen: 1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2021-04-20 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): 1. Avslag på Angelie Fröjds förslag 
till beslut. 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) förslag till kommunstyrelsen:  
1. Motionen bifalles.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer egna m.fl. förslag till beslut mot Anneli Perssons och Krister 
Olssons förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandes m.fl. förslag till beslut. 

Deltar ej 

Annelie Johnsson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr VON 41-2021 

§ 39 Kvartalsrapport, sjuktal och tillbud, kvartal 1 
2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram och sammanställt statistik över sjukfrånvaro samt 
tillbudsrapportering från kvartal 1 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21 
Rapport, Sjukfrånvaro och tillbud kvartal 1 2021, daterad 2021-04-21 

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 3-2021 

§ 40 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 2021-03-24 – 2021-04-27 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


