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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 16.32 
Ajournering 15.09 – 15.22 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
- (SD) 
Katarina Lundgren (S) 
Betty Rosenqvist (M) 
- (SD) 
Marie Dahlström (KD)  
Annette Hallberg (S) 
 
 
 

Insynsplatser - 

Övriga deltagare Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Cecilia Andersson, tf. socialchef vård och omsorg/LSS 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg 
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Marléne Andersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård ordinärt 
boende, tf. verksamhetschef särskilda boende 
Alexandra Gocan, kvalitetsstrateg, § 70 h 
Eva Granvik, leg. demenssjuksköterska § 70 i 
 
Karin Sjunnesson, Kommunal 
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Utses att justera Annelie Johnsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-10-05 kl. 10.00 

Justerade 
paragrafer §§ 69 - 76 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

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 2022-09-28 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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Dnr -  

§ 70 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Uppföljning extern utredning 

b) Boendekö 

c) Lantlyckan 

d) Arbetsmiljö Åsgården 

e) Uppföljning nivåsystem hemvård 

f) Camilla Kindahl informerar om: 

i) Smittläget gällande COVID-19 

ii) Lokal handlingsplan patientsäkerhet 

iii) Läkemedelsrobottar  

g) Anmälan och utredning enligt lex Sarah och lex Maria (Dnr VON 132-
2022, VON 131-2022) 

h) Alexandra Gocan informerar om projekt Hygge 

i) Eva Granvik informerar om sitt arbete som demenssjuksköterska, 
kognitiva sjukdomar och kvalitetsregister 

j) Marléne Andersson informerar om Silviacertifiering 

k) Cecilia Hagström bjuds in till nästa nämndsammanträde för att 
informera om samverkansavtal. 

l) Ansökan statsbidrag till kommunerna i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden (Dnr VON 129-2022) 

m) Revisionsrapport – Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 
Svalövs kommun (Dnr VON 120-2022) 

n) Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Tillsyn av 
medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre: 
Delredovisning av resultat på nationell nivå avseende kommunerna 
hälso- och sjukvård (Dnr VON 124-2022) 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Protokollet ska skickas till: 
-  
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Dnr - 

§ 71 Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Dom: 

- Justitieombudsmannen dnr 1769-2022, meddelad 2022-09-06 (Dnr 
VON 37-2022) 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
  



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(14) 
Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VON 50-2022 

§ 72 Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns.  

2. Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 
medel motsvarande 500 tkr ur kommunstyrelsens särskilda 
beredskapspott för kostnader för verkställande av kommunstyrelsen 
beslutade åtgärder med anledning av situationen i Ukraina. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för vård- och omsorgsnämnden 
till och med den 31 augusti 2022. Totalt lämnar vård- och omsorgsnämnden en 
negativ avvikelse om 5 780 tkr till och med augusti 2022 och en helårsprognos 
om - 8 177 tkr.  Vård och omsorg lämnar till och med augusti en negativ 
avvikelse om - 9 075 tkr och LSS en positiv avvikelse om 3 284 tkr jämfört med 
budget.  

Den negativa avvikelsen beror på ökade kostnader om  

- 2 700 tkr på grund av covid-19 under perioden januari – augusti,1 600 tkr 
avseende personal och 1 100 tkr avseende skyddsutrustning. 
Verksamheten arbetar fortfarande efter vårdhygiens rekommendationer när 
det gäller användandet av skyddsutrustning, 

- 900 tkr ökade kostnader för måltider helår,  

- 400 tkr ökade kostnader arbetskläder helår (nytt avtal som innebär ökade 
kostnader),  

- 800 tkr förändrat nationellt avtal avseende nattpersonalens 
tjänstgöringsgrad helår,  

- 2 000 tkr för inhyrd personal hemsjukvård helår, samt   

- 500 tkr avseende timanställda för mottagandet av ukrainska flyktingar.  

LSS-verksamheten visar en positiv avvikelse om 3 284 tkr för avveckling av 
barnboendet och tillfälligt minskade kostnader för dagverksamhet LSS.  

Fram till och med augusti har vård- och omsorgsnämnden bokförda kostnader 
om 500 tkr för av kommunstyrelsen beslutade åtgärder för mottagande av 
Ukrainska medborgare. Till dess att vård- och omsorgsnämnden erhåller av 
kommunstyrelsen avsatta medel för detta ändamål (KS 2022-03-14, § 57) har 
vård- och omsorgsnämnden en negativ avvikelse med motsvarande belopp.  

Verksamheten arbetar fortsatt aktivt med att få en budget i balans. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-19 
Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Delårsbokslut tertial 2, augusti 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns. 2. Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos 
kommunstyrelsen om medel motsvarande 500 tkr ur kommunstyrelsens 
särskilda beredskapspott för kostnader för verkställande av kommunstyrelsen 
beslutade åtgärder med anledning av situationen i Ukraina. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, EVLT, MAN) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr VON 167-2021 

§ 73 Bemanningstäthet särskilt boende och särskilt 
boende demens 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Bemanningstäthet särskilt boende, särskilt boende demens och 
korttidsenheten följs upp i samband med årsbokslut 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-11-18, § 109, att 
1) Verksamhetens snittvärden för bemanningstäthet särskilt boende, särskilt 
boende demens och korttidsenheten fastställs enligt följande: särskilda 
boenden somatik 0,60, särskilt boende demens 0,80 och kortidsenheten 0,80. 
2) Ärendet återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden i augusti 2022. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-08-24, § 65, att återrapporteringen 
skjuts till nämndens ordinarie sammanträde i september 2022.  

Vid uppföljning av bemanningstäthet i augusti 2022 framkommer att 
bemanningstal skiljer sig mellan 0,81-0,97 (demens), 0,61-0,69 (somatik) och 
korttidsenheten (0,91). Verksamheten har haft svårt att uppnå de 
bemanningstal som fastställts av vård- och omsorgsnämnden. Detta mot 
bakgrund av att vid rekrytering anställs personal på heltid (heltid som norm), 
likaså vid inkonvertering av anställning i verksamheten. Vidare framkommer att 
en mindre brukargrupp gör det svårare att modifiera/hålla bemanningstätheten 
såsom t.ex. demens på Åsgården. Verksamheten kommer fortsatt se över 
bemanningstätheten.  

Åsgården  

Demens 0,97 

Somatik 0.69 

  

Ängslyckan  

Demens 0.88 

Somatik 0,66 

Korttiden 0,91 

  

Solgården  

S1 Demens 0,81 

S2 Somatik 0,61 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-19 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-08-24, § 65 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-11-18, § 109 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Informationen noteras. 2. Bemanningstäthet 
särskilt boende, särskilt boende demens och korttidsenheten följs upp i 
samband med årsbokslut 2022.  

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN, CAKK) 
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Dnr 106-2022 

§ 74 Svar på begäran om uppgifter, dnr 3.5.1-
21071/2022-3 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka svar på begäran om 
komplettering, daterad 2022-09-19, till Inspektionen för vård och 
omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn med fokus på 
nämndens systematiska kvalitetsarbete. Som ett led i tillsynen begär IVO med 
stöd av 13 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kompletterande 
uppgifter. 

Beslutsunderlag 

Svar på begäran om uppgifter, daterad 2022-09-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att skicka 
svar på begäran om komplettering, daterad 2022-09-19, till Inspektionen för 
vård och omsorg. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VON 117-2022, BIN 186-2021 

§ 75 Remissvar Kulturpolitiskt program 2023-2025 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden är positiv till Kulturpolitiskt program 2023-
2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2022-04-19, § 47 att ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera förslag till ny kulturplan med giltighetstid 2023-2025 vid 
bildningsnämndens sammanträde i september 2022. Bildningsnämnden 
beslutade vidare ge förvaltningen i uppdrag att harmoniera ny kulturplan med 
kommunens riktlinjer för styrdokument, antagna av Kommunstyrelsen den 
2022-03-14, § 68. 

Förvaltningen föreslår, i enlighet med Svalövs kommuns riktlinjer för 
styrdokument, att viljeinriktningen i kommunens kulturpolitik istället uttrycks i ett 
program med kulturpolitiska mål som knyter an till kommunens vision samt till 
regional och nationell kulturpolitik. Till programmet kopplas en handlingsplan. 

Bildningsnämnden beslutade 2022-08-16, § 86, att 1) Förslag till kulturpolitiskt 
program, daterat den 5 augusti 2022, remitteras till samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen. Remissvar ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 
30 oktober 2022. 2) Förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 
2022, publiceras under remisstiden på kommunens webbplats för möjlighet för 
partier, kulturföreningar, andra kulturaktörer och allmänhet att inkomma med 
synpunkter. 3) Bildningsnämndens beslut 2022-04-19, § 47, ändras på ett 
sådant sätt att förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid 
bildningsnämndens sammanträde i november 2022. 

Sektor vård och omsorg/LSS är positiv till förslag till Kulturpolitiskt program 
2023-2025.  

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterat 2022-09-20 
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-16, § 86 
Utkast till Kulturpolitiskt program 2023-2025  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Stefan Persson (SD) och Wioletta Kopanska Larsson 
(SD): 1. Vård- och omsorgsnämnden är positiv till Kulturpolitiskt program 2023-
2025. 

Beslutsgång 

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

Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Sara Billquist 
Selberg (L) deltar inte i beslutet. 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
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Dnr VON 08-2022 

§ 76 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 2022-08-18 – 2022-09-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


