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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 13.56 
Mötet ajournerades 13.50 – 13.55 
 

Beslutande 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Hansen (C)  
Betty Rosenqvist (M) 
Annette Hallberg (S) 

Insynsplatser - 

Övriga deltagare Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Marléne Andersson, verksamhetschef hemvården  
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Annelie Westlund, verksamhet  
Susanne Bodén, enhetschef myndighetsutövning  
 
Karin Sjunnesson, kommunal 
 
Ingrid Ekström (SD), kommunfullmäktiges ordförande  
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Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-04-20, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 35-36 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Torbjörn Ekelund (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-20 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr VON 68-2022 

§ 36 Utredning, särskilda boenden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. En extern granskning tillsätts för att utreda arbetet på kommunens tre 
särskilda boenden i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 12 april 
2022. 

2. Kostnad för granskningen får uppgå till maximalt 300 000 kr och 
rapporten ska föreligga vid nämndens ordinarie sammanträde i juni 
2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden önskar genomföra en utredning av arbetet på 
kommunens tre särskilda boenden. Bakgrunden är främst en osäkerhet kring 
förutsättningarna att bedriva en god vård och omsorg med fokus på kvalitet och 
kontinuitet. Det finns också ett behov av att säkerställa ett effektivt samarbete 
mellan ledning och styrning kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.  

Utredningens syfte är att få en extern analys avseende nuläget för att på så sätt 
skapa en bas för det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet. Utredningen ska 
innehålla en analys på operativ nivå i verksamheterna, beskrivning av 
arbetsprocesserna men också en belysning av organisatoriska och 
verksamhetsmässiga förutsättningar för verksamheten. Utredningen ska, 
förutom att innehålla en analys, även utmynna i konkreta förslag till utveckling. 

Parallellt med ovanstående kommer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 
granska de lex Sarah-anmälningar som vård- och omsorgsnämnden anmält till 
IVO. IVO:s granskning avseende myndighetsutövning sker utifrån om vård- och 
omsorgsnämnden har vidtagit och säkerställt tillräckliga åtgärder för att liknande 
händelser inte ska inträffa igen. 

Finansiering av utredningen sker genom omdisponering av budgetram i 
samband med delårsbokslut 1.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Anneli Persson (S), Annelie Johansson (C), Krister 
Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Stefan Persson (SD) och Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): 1) En extern granskning tillsätts för att utreda arbetet på 
kommunens tre särskilda boenden i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 12 
april 2022. 2) Kostnad för granskningen får uppgå till maximalt 300 000 kr och 
rapporten ska föreligga vid nämndens ordinarie sammanträde i juni 2022.   
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Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning från Annelie Johansson (C):  

Centerpartiet ställer sig bakom en extern utredning av Vård- och 
Omsorgsförvaltningen och yrkar bifall till detsamma. Vi vill även påtala vikten av 
en mer djuplodad extern utredning där både förvaltning, nämnd, 
kommunledning samt HR utreds, för att få en samlad bild och utifrån det 
resultatet ge våra brukare och vår personal de absolut bästa förutsättningarna 
de kan.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, SNLN) 


