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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-14.42 
Mötet ajournerades 13.36-13.38 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C)  
Stefan Persson (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)  
Anna Berg von Linde (M)  
Marie Dahlström (KD)  
Annette Hallberg (S) 

Övriga deltagare Cecilia Andersson, tf socialchef vård och omsorg 
Stefan Larsson, kommunchef 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg, §§ 54-58 (distans) 
Camilla Kindahl, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), §§ 50-51 d) 
Dragana Zaloznik, ekonom (distans) 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS (distans) 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
 
Karin Sjunnesson, personalrepresentant 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
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Utses att justera Annelie Johnsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, den 21 juni 2021 kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 50-58 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Annelie Johnsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   

 
 

  



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Beslutad ärendelista 

§ 51 Information ................................................................................................. 4 
§ 52 Meddelanden ............................................................................................. 5 
§ 53 Plan för att få ekonomin i balans ............................................................... 6 
§ 54 Remissvar, arkitekturpolicy för Svalövs kommun ..................................... 7 
§ 55 Remissvar, digitaliseringspolicy ................................................................ 8 
§ 56 Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS för kvartal 1 

2021 ........................................................................................................... 9 
§ 57 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg, 

kvartal 1 2021 .......................................................................................... 10 
§ 58 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 12 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 
Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 51 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Kindahl, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om: 

a) Lägesuppdatering Covid-19 samt vaccinering 

b) Uppföljning intern kontroll, loggkontroll 

c) Förbättringar i verksamheten 

d) Eventuell Lex Maria-anmälan 

 

Stefan Larsson, kommunchef, informerar om: 

e) Cecilia Andersson går in som tf socialchef vård och omsorg 

 

Cecilia Andersson, tf socialchef vård och omsorg, informerar om: 

f) Sommarbemanning 

g) Samarbete med AME 

 

Angelie Fröjd, ordförande, informerar om: 

h) Kommunalförbundet medelpunkten 

i) Ordförandebeslut, utbildning: intern kontroll för nämndsledamöter (VON 

67-2021) 
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§ 52 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll för redovisning 

KS 210517 § 123 – Plan för intern kontroll 2021 

KF 210524 § 110 – Kompletteringsbudget I 2021 

KF 210524 § 114 – Anmälan av ej besvarade motioner 2021 

KF 210524 § 115 – Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021 

KF 210531 § 145 – Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 
området psykisk ohälsa 
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Dnr VON 47-2021 

§ 53 Plan för att få ekonomin i balans 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Planen presenteras på extrainsatt nämndssammanträde den 3 augusti 
kl. 09.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden har 2021-05-20, § 44, uppdragit Sektor vård och 
omsorg samt LSS att inkomma med en handlingsplan kopplat till Tertialbokslut 
april 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-08 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-05-20, § 44 
Tertialbokslut per den sista april 2021  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Planen presenteras på extrainsatt nämndssammanträde 
den 3 augusti kl. 09.00. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, DAZK) 
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Dnr VON 70-2021 

§ 54 Remissvar, arkitekturpolicy för Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra och ställer sig positiva 
gällande förslag till arkitekturpolicy. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 maj 2019 lämnade Sverigedemokraterna i Svalöv in en motion där det 
föreslås att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utforma ett gestaltningsprogram för kommunens samtliga tätorter. I 
kompletteringsbudget 1 2020, beslutad av kommunfullmäktige 2020-04-27 § 53, 
ges samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram 
för större tätorter inom kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2020-08-27 § 121 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att ta fram en 
arkitekturpolicy.  

Plan- och exploateringsenheten har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor 
tagit fram en arkitekturpolicy för Svalövs kommun. Policyn innehåller en 
beskrivning av kommunens landskapskaraktärer och tätorter. Med utgångpunkt 
i de identifierade karaktärerna beskriver arkitekturpolicyn förhållningssätt som 
ska vara vägledande i kommunens plan- och bygglovsarbete. Ambitionen är 
också att förhållningssätten ska fungera som kunskapsunderlag och inspiration 
för invånare, fastighetsägare och byggaktörer.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-09 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-28, § 81 
Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, 2021-04-08 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra och ställer 
sig positiva gällande förslag till arkitekturpolicy. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Annelie Johnsson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dnr VON 69-2021 

§ 55 Remissvar, digitaliseringspolicy 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra och ställer sig positiva 
gällande förslag till digitaliseringspolicy.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-04, § 32, att Föreliggande 
förslag till Digitaliseringsstrategi remitteras till samtliga nämnder, styrelser, 
bolag, ungdomsrådet och rådet för handikappade och pensionärer. Yttranden 
ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-08-20 inför behandling i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september månad 2021. 

Vård och omsorgsnämnden ställer sig positiv till utarbetat förslag för 
digitaliseringsstrategi. Digitalisering är en strategisk fråga. Digitaliseringen ska 
uppfattas som en resurs och det digitala arbetssättet är en fråga för alla, 
oavsett roll i organisationen. Det digitala perspektivet ska finnas med i all 
utveckling med fokus på att kommunens resurser ska användas mer effektivt 
och miljömässigt hållbart.  

Beslutsunderlag  

Remissvar, daterat 2021-06-09 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 32 
Förslag till Digitaliseringsstrategi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra och ställer 
sig positiva gällande förslag till digitaliseringspolicy. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Dnr VON 71-2021 

§ 56 Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg 
samt LSS för kvartal 1 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport över boendestatistik Vård 
och omsorg samt LSS för kvartal 1 2021. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-10 
Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 1, 2021 

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, SARA) 
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Dnr VON 72-2020 

§ 57 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg, kvartal 1 2021 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller 
avregistrerade hos IVO, kvartal 1 och fram till och med 10 juni 2021, 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 
28 f-g §§ (LSS)) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (SoL), som har rapporterats till Inspektionen för vård och 
omsorg. Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige 
kvartalsvis. 

Avbrott i verkställighet dagverksamhet, inrapporterades till IVO som mängddata 
och har därefter följts upp med individuella registreringar och avregistreringar. 
Idag finns endast ett beslut om dagverksamhet fortsatt registrerat hos IVO som 
avbrott i verkställighet till följd av Covid-19. Ärendet gäller en enskild som ej har 
påbörjat dagverksamhet utan vill avvakta samtliga vaccindoser. 

Vård och omsorg, kvartal 1 2021 
Typ av bistånd M/K Datum för 

beslut 
Datum då 
beslutet har 
verkställts 

Information 

-- -- -- -- -- 

 

LSS, kvartal 1 2021 
Typ av bistånd M/K Datum för 

beslut 
Datum då 
beslutet har 
verkställts 

Information 

Kontaktperson M 2020-07-08  Ärendet är uppföljt. Ny 
rekrytering av kontaktperson 
pågår. 

BmsS 9:9 LSS M 2020-08-27  Inflyttningsdatum 2021-09-01. 
Extern placering  

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-17 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller 
avregistrerade hos IVO, kvartal 1 och fram till och med 10 juni 2021, godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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Dnr VON 3-2021 

§ 58 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 2021-05-11 – 2021-06-10. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


