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Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.33-16.14 
Mötet ajournerades 15.21-15.34 och 15.55-16.04 
 

Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Berg von Linde (M) (distans) 
Marie Dahlström (KD) (distans) 
 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg samt LSS 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden 
Jaspar Kangkeh, ekonom, §§ 77-81 
 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
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Utses att justera Annelie Johnsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-09-24 kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 77-86 

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 2020-09-23 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 78 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Lägesrapport Covid-19 

b) Återrapportering från tjänstemannastyrgruppen för särskilt boende på 
Lantlyckan 

c) Rekvirerade medel 

d) Ny app, digitalisering lager av skyddsmaterial 

e) Ny enhetschef på hemvården/hemsjukvård centrum 

f) Invigning för Daglig verksamhets nya lokaler 

 

Angelie Fröjd, ordförare vård- och omsorgsnämnden, informerar om: 

g) Kommunalförbundet medelpunkten 
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§ 79 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 3.1.1-20157/2020-6 
(VON 55-2020) 
 

 

 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr VON 115-2020 

§ 80 Yttrande över budgetramar 2020, plan 2021-2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Sektor Vård och omsorg samt LSSs förslag till yttrande antas som 
nämndens eget och överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie 
Johnsson (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 192 följande beslut: 1. 
Kommunstyrelsen remitterar förslag till mål- och budget 2021 med plan 2022 -
2023 till berörda nämnder och styrelser. Svar skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 2 oktober 2020. I remissvaret skall nämnderna särskilt yttra 
sig om föreslagen driftram, investeringsram samt lämna förslag om eventuella 
förändringar avseende mål och visare. 

Sektor Vård och omsorg samt LSS har tagit fram ett förslag till yttrande över 
budgetramar 2020, plan 2021-2022. 

Beslutsunderlag  

Förslag till yttrande, daterat 2020-09-14 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 192 
Förslag till ramar 2020, plan 2021-2022, daterad 2020-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD) och Stefan Persson (SD): 1. Sektor Vård 
och omsorg samt LSSs förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SARA, MEMG, IANR, JRKH) 
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Dnr VON 53-2020 

§ 81 Tertialbokslut och prognos per 2020-08-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2020 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 31 augusti 2020. Avvikelsen till och med augusti är för Politisk 
organisation 43 tkr, Vård och omsorg -2568 tkr och LSS -414 tkr. Totalt för 
nämnden är resultat för perioden -2939 tkr.  

Helårsprognosen för 2020 visar en avvikelse för vård- och omsorgsnämnden 
totalt med minus 4162 tkr om sektorn inte får kompensationer för merkostnader 
kopplat till Covid-19. Däremot visar prognosen en positiv avvikelse med 1869 
tkr om sektorn får kompensation. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16 
Delårsbokslut per 31 augusti 2020, Tertial 2, daterad 2020-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Delårsbokslut per 31 augusti 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, AAJN, MAIS, IANR, JRKH) 
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Dnr VON 6-2018 

§ 82 Utseende av dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till dataskyddsombud från 
och med 2020-10-01.  

2. Nuvarande dataskyddsombud entledigas från och med 2020-10-01. 

3. Förvaltningen uppdras meddela Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter.  

Sammanfattning av ärendet 

Regler om dataskyddsombud finns i dataskyddsförordningen. Resp 
nämnd/styrelse (s k personuppgiftsansvarig) ska utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.  

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland 
annat att samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter, att kontrollera att organisationen följer bestämmelser och 
interna styrdokument informera och ge råd inom organisationen.  

Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara 
kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade och 
personalen inom organisationen samarbeta med Datainspektionen, till exempel 
vid inspektioner.  

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet. 
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 
utfört sina arbetsuppgifter.  

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling har varit 
dataskyddsombud för flertalet nämnder och styrelser, men p g a en 
tjänstledighet 2020-10-01 – 2021-03-31, föreslås den planerade organisatoriska 
förändringen gällande GDPR genomföras redan 2020-10-01, och inte 2021-01- 
01, när administrativa avdelningens kanslienhet också bl a övertar revisionens 
administration. Resurssättning planeras göras i budget 2021, plan 2022 – 2023. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-04-17, § 48 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till 
dataskyddsombud från och med 2020-10-01. 2. Nuvarande dataskyddsombud 
entledigas från och med 2020-10-01. 3. Förvaltningen uppdras meddela 
Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, NSSG, SAMA, SARA, MAMG) 
Datainspektionen 
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Dnr VON 108-2020 

§ 83 Initiativärende, gällande brukare- och 
anhörigundersökning 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Initiativärendet anses besvarat med bakgrund av förvaltningens 
yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01. 

Reservation 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig till förmån för eget 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) har inkommit med ett initiativärende 
som tar utgångspunkt i att det har framkommit missnöje inom vissa 
personalgrupper. Socialdemokraterna yrkar därför på:  

1) 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.  

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

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-08-26, § 74 följande beslut: 1. 
Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning. 

Sektor Vård och omsorg bedömer att ytterligare undersökningar med hänsyn till 
de synpunkter och avvikelser som mottagits och är under utredning, inte är 
relevanta för verksamheten. Förvaltningens skäl och argument framförs i 
tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01 
Initiativärende, gällande en brukare-och anhörigundersökning, daterat 2020-08- 
26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Stefan Persson (SD) och Ingrid 
Ekström (SD): 1. Initiativärendet anses besvarat med bakgrund av 
förvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01.  

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johnsson (C): Torbjörn 
Ekelunds m. fl. yrkande avslås.  
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Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johnsson (C): 1. 
Initiativärendet bifalles. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag till beslut emot Anneli 
Perssons m.fl. förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
Torbjörn Ekelunds förslag till beslut 

Protokollsanteckning 

Anneli Persson (S): Vi Socialdemokrater yrkar på att det görs en extra brukar 
och anhörig undersökning utöver den nationella med riktade frågor. Detta 
utifrån att det framkommit missnöje i vissa personalgrupper inom vård och 
omsorg i Svalövs kommun vill vi ta reda på om det påverkat våra brukare och 
dess anhöriga. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 

 
Mötet ajournerades 15.55-16.04 
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Dnr VON 42-2020 

§ 84 Kvartalsrapport, boendestatistik Vård och omsorg 
samt LSS, kvartal 2 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS. Kvartal 2, 2020.  

Kvartalsrapporten innehåller statistik avseende särskilt boende beslut samt 
tillgängliga lägenheter. Antalet korttidsplaceringar har följts löpande under de 
senaste två (2) åren men med anledning av restriktioner i samband med Covid- 
19 har antalet korttidsbeslut minskat drastiskt. I denna kvartalsrapport redovisas 
därför volymförändringar och faktiska volymtal som pågående beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15 
Kvartalsrapport boendestatistik Vård och omsorg samt LSS, 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) 
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Dnr VON 44-2020 

§ 85 Kvartalsrapport, gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg samt LSS, kvartal 1 och 2 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, 
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2 2020, 
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.  

För kvartal 1 och 2 finns 2 beslut att rapportera, 0 beslut inom LSS och 2 beslut 
inom vård och omsorg. Av dessa är det 3 beslut som inte har verkställts vid 
tidpunkten för inrapportering till IVO.  

Avbrott i verkställighet avseende korttidsbeslut samt dagverksamhet har 
rapporterats centralt till IVO. Individrapporter gällande dessa ärenden ska 
lämnas in inom kort. 

Vård och omsorg, kvartal 1 och 2 2020 
Typ av bistånd M/K Datum för 

beslut 
Datum då 
beslutet har 
verkställts 

Information 

Permanent bostad K 2020-02-12  Brukare har särskilt boende i annan 
kommun. Beslut ej verkställt inom 3 
månader för att förhindra med 
anledning av pandemi. 

Permanent bostad K 2020-04-02 2020-09-14 Brukare har särskilt boende i annan 
kommun. Beslut ej verkställt inom 3 
månader för att förhindra med 
anledning av pandemi. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och 
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2 2020, 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
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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 4-2020 

§ 86 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 2020-08-18 – 2020-09-17. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-08-18 – 2020-09-17. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


