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Plats och tid Fullmäktigesalen, kommunhuset, Svalöv, kl. 13.35-16.46 
Mötet ajournerades 15.01-15.31 
 

Beslutande 
 

Ann-Charlotte Hansen (C) tjg ers för Annelie Johnsson (C)  
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Angelie Fröjd (M), ordf. 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
- (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 

Övriga deltagare Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg 
Ingela Nylander, utvecklingsstrateg 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
Jaspar Kangkeh, ekonom, §§ 56-58 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS, §§ 56-58 
Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård 
Jessica Öberg, verksamhetschef särskilda boenden 
Lotta Treble-Read, MAS, §§ 57-58 
Ulrika Granér, demenssjuksköterska, § 57 
 
Margareta Lindgren, personalrepresentant 
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Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-06-10 kl. 17.00 

Justerade 
paragrafer §§ 56-67 

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 2020-06-10 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr - 

§ 57 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, informerar om: 

a) Information om läget rörande Covid-19 

b) Boendekö, särskilt boende 

c) Återrapportering från tjänstemannastyrgruppen för särskilt boende på 
Lantlyckan 

d) Beslut från IVO samt inkomna synpunkter till IVO 

 

Lotta Treble-Read, MAS, informerar om: 

e) Förstudierapport, Hur möter Skånes kommuner framtidens behov av 
informationsutbyte mellan huvudmän vid vårdövergångar och delade 
processer (Dnr  VON 76-2020) 

f) Basala hygien-rutiner 

 

Jessica Öberg, verksamhetschef, informerar om:  

g) Projekt Åsgården, e-signering 

 

Ulrika Granér, demenssjuksköterska, informerar om: 

h) Avslutat projekt på demensavdelningen på Åsgården 

 

Angelie Fröjd, ordförande, informerar om: 

i) Kommunalförbundet medelpunkten 

 

Annelie Westlund, verksamhetschef hemvård/hemsjukvård, informerar om: 

j) Nytt verksamhetssystem i hemvården 
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Dnr VON 53-2020 

§ 58 Delårsbokslut tertial 1, per den 30 april 2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Tertialbokslut april 2020 för vård- och omsorgsnämnden godkänns. 
k)   

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 30 april 2020. Avvikelsen till och med april är för Politisk 
organisation 15 tkr, Vård och omsorg 2785 tkr och LSS 2298 tkr. Totalt för 
nämnden ett positivt resultat om 5098 tkr.    

Helårsprognosen för 2020 visar en positiv avvikelse för vård- och 
omsorgsnämnden totalt med 2850 tkr, varav vård och omsorg 1450 tkr och LSS 
1400 tkr. Politisk organisation visar en prognos lika med budget.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-27 
Tertialbokslut April 2020 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Tertialbokslut april 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 97-2019 

§ 59 Uppföljning nivåsystem och avgifter i hemvården 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
l)  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2019-11-25, § 192, en ny ersättningsmodell samt 
avgiftssystem för hemvården. I samband med att ärendet behandlades i vård- 
och omsorgsnämnden uppdrogs Sektor vård och omsorg att inkomma med 
uppföljning inom 6 månader från införandet.  

I rapporten ”Uppföljning nivåsystem och avgifter i hemvården” sammanfattas 
det uppföljningsarbete som gjorts under införandets första månader. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-03 
Rapport uppföljning nivåsystem och avgifter i hemvården 

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 75-2020 

§ 60 Revidering av delegationsordning för vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2020-06-05, antas. 
m)   

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om revidering av delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden 
fattades VON 2019-06-25. Härefter har behov av mindre justeringar och 
anpassningar uppkommit. Föreslagna ändringar är markerade i dokumentet. 

Utöver administrativa förändringar av formalia och språk, föreslås ett antal 
kompletterande punkter samt att vissa punkter utgår från delegationsordningen. 

För att effektivisera förvaltningens administration i samband med ansökningar 
av externa medel, i de fall där ansökan inte fordrar medfinansiering från 
kommunens sida, föreslås att delegationsordningen kompletteras under avsnitt 
2 Ekonomiärenden med en ny punkt (punkt 2.14) med följande lydelse: 

Rätt att ansöka om externa medel såsom statsbidrag, bidrag från andra 
myndigheter, Sveriges kommuner och Regioner samt Europeiska socialfonden i 
ärenden som inte fordrar medfinansiering. Delegat: Sektorschef. 

Under avsnitt 3 Administration föreslås att ett antal punkter om 
dataskyddsförordningen stryks tills gruppen av delegationsbestämmelser kan 
beredas ordentligt på en kommunalt övergripande nivå. 

Vidare föreslås ett antal ändringar för att harmonisera med övriga nämnders 
delegationsordningar: 

 Punkten ”Föra nämndens talan i allmän domstol och 
förvaltningsdomstol, delegat Sektorschef med rätt att vidaredelegera” 
ersätts med en ny punkt 3.9. 

 Punkten ”Beslut om att inte besvara remiss, delegat: Sektorschef” 
ersätts med nya punktera 3.21 och 3.22 vilka ger ordförande delegation 
på att avstå från att avge yttranden i ärenden samt avge yttranden som 
inte är av principiell karaktär eller annars av större vikt. 

 En ny punkt 3.23: ”Gallringsbeslut för handlingar som inte omfattas av 
gällande dokumenthanteringsplan, delegat: Arkivarie.” 

Slutligen föreslås att punkterna 9.3 och 9.4 stryks från delegationsordningen då 
de är verkställighet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2020-06-05 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2020-06-
05, antas. 

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 43-2020 

§ 61 Kvartalsrapport, tillbud och sjuktal, kvartal 1 
2020 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 
n)  

Sammanfattning av ärendet 

Sjukfrånvaro för Vård och omsorgspersonal samt LSS, 2020-06-05. 

Tillbudsrapportering Vård och omsorgspersonal samt LSS, 2020-06-05.. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-05 
Rapport, 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: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
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Dnr VON 74-2020 

§ 62 Remissvar, Lokalförsörjningen inom kommunen - 
Bolagspolicy samt bildande av koncern och Svalövs 
Kommunhus AB m m 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas som nämndens 
eget och översänds till kommunstyrelsen. 

o)  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 beslutat att översända två ärenden för ett 
yttrande från vård- och omsorgsnämnden. Detta yttrande ska vara kommun-
styrelsen tillhanda senast den 10 juni 2020 (KS § 146/2020 samt KS § 
147/2020).  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har sammanställt ett förslag till 
yttrande. 

Beslutsunderlag  
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 146 
Remisshandlingar från kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas 
som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): I första hand: 1. Vård- och 
Omsorgsnämnden ska avstå från att yttra sig med hänvisning till den orimligt 
korta tid nämnden fått för att sätta sig in i ärendet. I andra hand: 1. Vård- och 
Omsorgsnämnden begär förlängd remisstid till den 1 oktober 2020. I tredje 
hand: 1. Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förslag mot Anneli Perssons (S) m fl 
förstahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förslag mot Anneli Perssons (S) m fl 
andrahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förslag mot Anneli Perssons (S) m fl 
tredjehandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Icke deltagande i beslut 

Ann-Charlotte Hansen (C) deltar ej i beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): ”Vård och Omsorgsnämnden har för 
yttrande fått kommunstyrelsens förslag till bolagsbildande med koncernbolag 
och dotterbolag. I förslaget ingår att kommunen ska tillskapa ett servicebolag 
för de kommunala verksamheterna måltidsservice, lokalvård, gata/park med 
mera.  

Utredningen i ärendet är på drygt 100 sidor. Förslaget presenterades för de 
politiska partierna första gången 2020-05-15. För Vård och Omsorgsnämnden 
presenterades förslaget för första gången inför sittande sammanträde. 

Det är därför omöjligt att med den korta tid som givits nämndens ledamöter och 
ersättare att bedöma konsekvenserna för nämnden av det liggande förslaget. 
Det är därför som vi yrkar på förlängd remisstid i ärendet.” 

 

Ann-Charlotte Hansen (C): ”Med den historiskt korta handläggningstiden för en 
av de mest strategiska frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i 
dagens beslutet. På Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt 
ställningstagande i denna mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt 
som ekonomiskt perspektiv. För övrigt så är remissyttrandet undermåligt 
eftersom det inte ger några som helst svar på de frågor som ställdes i 
återremissyrkandet. Saknar svar på konsekvensanalysen för hela förvaltningen, 
såväl ekonomiskt som för de anställda.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr VON 72-2020 

§ 63 Remiss, Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas som nämndens 
eget och översänds till kommunstyrelsen. 

p)  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 1 juni 2020 beslutat att översända två ärenden för ett 
yttrande från vård- och omsorgsnämnden. Detta yttrande ska vara kommun-
styrelsen tillhanda senast den 10 juni 2020 (KS § 146/2020 samt KS § 
147/2020).  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har sammanställt ett förslag till 
yttrande. 

Beslutsunderlag  
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 147 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03, antas 
som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen. 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): I första hand: 1. Vård- och 
Omsorgsnämnden ska avstå från att yttra sig med hänvisning till den orimligt 
korta tid nämnden fått för att sätta sig in i ärendet. I andra hand: 1. Vård och 
Omsorgsnämnden begär förlängd remisstid till den 1 oktober 2020. I tredje 
hand: 1. Avslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förslag mot Anneli Perssons (S) m fl 
förstahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förslag mot Anneli Perssons (S) m fl 
andrahandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Ordförande ställer eget förslag mot Anneli Perssons (S) m fl 
tredjehandsyrkande och finner att nämnden antar ordförandes förslag. 

Icke deltagande i beslut 

Ann-Charlotte Hansen (C) deltar ej i beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): ”Vård och Omsorgsnämnden har för 
yttrande fått kommunstyrelsens förslag till bolagsbildande med koncernbolag 
och dotterbolag. I förslaget ingår att kommunen ska tillskapa ett servicebolag 
för de kommunala verksamheterna måltidsservice, lokalvård, gata/park med 
mera.  

Utredningen i ärendet är på drygt 100 sidor. Förslaget presenterades för de 
politiska partierna första gången 2020-05-15. För Vård och Omsorgsnämnden 
presenterades förslaget för första gången inför sittande sammanträde. 

Det är därför omöjligt att med den korta tid som givits nämndens ledamöter och 
ersättare att bedöma konsekvenserna för nämnden av det liggande förslaget. 
Det är därför som vi yrkar på förlängd remisstid i ärendet.” 

 

Ann-Charlotte Hansen (C): ”Med den historiskt korta handläggningstiden för en 
av de mest strategiska frågorna i vår kommuns historia väljer vi att inte deltaga i 
dagens beslutet. På Kommunfullmäktige kommer vi att presentera vårt 
ställningstagande i denna mycket viktiga fråga utifrån såväl ett demokratiskt 
som ekonomiskt perspektiv. För övrigt så är remissyttrandet undermåligt 
eftersom det inte ger några som helst svar på de frågor som ställdes i 
återremissyrkandet. Saknar svar på konsekvensanalysen för hela förvaltningen, 
såväl ekonomiskt som för de anställda.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR) 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr VON 73-2020 

§ 64 Yttrande, utredning gällande hantering 
kollektivtrafiken 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2020-06-05, antas som nämndens 
eget. 

q)  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån utredning gällande hantering av kollektivtrafiken, föreligger nu ett förslag 
till hantering av kollektivtrafiken framgent. Förslaget innebär att hantering och 
budget för kollektivtrafik och färdtjänst (särskild kollektivtrafik) fr o m 2021-01-01 
hanteras av kommunstyrelsen och skolskjutsar hanteras och budgeteras vid 
bildningsnämnden.  

Förvaltningen ställer sig positiv till de delar som berör vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-05 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 129 
Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD) och Ann-Charlotte Hansen (C): 1. 
Förvaltningens yttrande, daterat 2020-06-05, antas som nämndens eget. 

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 51-2020 

§ 65 Svar på motion, Äldrehälsovårdsprogram för 
Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-05, 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 2020-06-05. 

r)  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) inkom 2020-02-10 med motionen 
”Äldrehälsovårdsprogram för Svalövs kommun”. I motionen yrkar Centerpartiet 
att sektor vård och omsorg får i uppdrag att påbörja ett arbete med ett 
systematiskt äldrehälsovårdsprogram.  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har lagt fram ett yttrande där det 
föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag  
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-08 
Remittering av motion, daterad 2020-04-06 
Motion, inkommen 2020-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. 
Ordförandes yttrande, daterat 2020-06-05, antas som nämndens eget. 

Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
förslag till kommunstyrelsen: 1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2020-06-05. 

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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Sida 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr  

§ 66 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
s)  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

IVO 342-18321/2020-3 
IVO 351-18135/2020-5 
IVO 351-17124/2020-5 

Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 5207-20, meddelad 2020-06-05 

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr VON 4-2020 

§ 67 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 2020-05-11 – 2020-06-02. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-05-11 – 2020-06-02. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


