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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30-15.35 
Mötet ajournerades 15.00-15.15 
 

Beslutande 
 

Annelie Johnsson (C)  
Laila Söderlind (SD), tjg ers för Stefan Persson (SD)  
Anneli Persson (S), vice ordf. 
Anna Berg von Linde (M), ordf. 
Katarina Lundgren (S), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Krister Olsson (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Betty Rosenqvist (M) 
Marie Dahlström (KD)  

Insynsplatser Christa Gustafson Ohlson (FI) 

Övriga deltagare Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS 
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg 
Marléne Andersson, verksamhetschef  
Monica Ingves, verksamhetschef LSS  
Susanne Bodén, enhetschef myndighetsutövning 
Annelie Westlund, verksamhetschef  
Alexandra Gocan, kvalitetsstrateg 
Angelica Olsson Köcher, stödpedagog, §§ 37-38 
Lorraine Mellberg, boendestöd, §§ 37-38 
Eva Mårdklint, enhetschef LSS, §§ 37-38 
Sara Rävås, nämndsekreterare 
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Utses att justera Krister Olsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, torsdagen 28 april 2022 kl. 13.00 

Justerade 
paragrafer §§ 37-43 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Krister Olsson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   

 
 

  



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(9) 
Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Beslutad ärendelista 

§ 38 Information ................................................................................................. 4 
§ 39 Meddelanden ............................................................................................. 5 
§ 40 Inriktningsbeslut lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet ................ 6 
§ 41 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg 

samt LSS, kvartal 1 2022 .......................................................................... 7 
§ 42 Synpunkten, återrapportering för kvartal 1 2022 ...................................... 8 
§ 43 Redovisning av delegationsbeslut............................................................. 9 



 

Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 
Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
      

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 38 Information  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Kindahl (MAS) informerar om: 

a) Lägesuppdatering Covid-19 

b) Välfärdsteknik  

c) Basal hygien (mätning) 

 

Tf sektorschef Cecilia M Andersson 

d) Boendekö  

o Aktuell kö somatik (2) 

o 1 ledig plats demens 

e) Personalfrågor, bl.a.: 

o Presentation ny kvalitetstrateg Alexandra Gocan 

o Chefsinternat (projekt ”Kraft att leda”) 

f) Verksamhetsplan 2022 Vård och omsorg & LSS (VON 34-2022) 

g) Lex Sarah och Lex Maria 

o Påbörjad Lex Sarah-utredning (VON 76-2022) 

o Dialogmöte med Inspektionen för vård och omsorg (VON 19-

2022) 

h) Upphandling påbörjad för extern utredning särskilda boenden (VON 68-

2022) 

 

Verksamhetschef Monica Ingves, enhetschef Eva Mårdklint, stödpedagog 

Angelica Olsson Köcher och boendestödjare Lorraine Mellberg presenterar: 

i) Verksamheten LSS 
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§ 39 Meddelanden  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
a)  

1. Informationen noteras.   

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelanden att redovisa. 
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Dnr VON 71-2022 

§ 40 Inriktningsbeslut lokal handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upplägg för 
framtagande av lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet i enlighet 
med tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-02-23, § 14, att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2021. I patientsäkerhetsberättelsen anges 
under avsnittet mål, strategier och utmaningar för kommande år att målet är att 
vård- och omsorgsnämnden ska upprätta en handlingsplan för patientsäkerhet.   

Arbetet med den lokala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har påbörjats. 
Verksamhetschef hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska 
har ansvaret för att ta fram handlingsplanen och det är nämnden som beslutar 
att anta handlingsplanen.  

I ett första steg får vård- och omsorgsnämnden en kort information om det 
planerade arbetet, tänkt struktur för den lokala handlingsplanen tillsammans 
med information om en första åtgärd i enlighet med bifogat utkast till bilaga 2. 
Fram till dess att handlingsplanen är framtagen i sin helhet kommer nämnden 
att få återkommande information om arbetets gång. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-06, inkl. utkast till bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
upplägg för framtagande av lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet i 
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-04-06. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN, CAKL) 
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Dnr VON 72-2022 

§ 41 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 
inom vård och omsorg samt LSS, kvartal 1 2022 

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 2022 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. 

Det finns tre gynnande ej verkställda beslut att rapportera inom vård och 
omsorg för kvartal 1 2022, varav 2 är verkställda/avslutade. Inom LSS finns 5 
gynnande ej verkställda beslut, varav 4 är verkställda/avslutade. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för 
vård och omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, 
pågående eller avregistrerade hos IVO, kvartal 1 2022 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: 
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr VON 75-2022 

§ 42 Synpunkten, återrapportering för kvartal 1 2022 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via 
Synpunktshanteraren på www.svalov.se, alternativt på för ändamålet avsedd 
blankett, ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje 
kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 1 2022 inkom 8 synpunkter för vård- och omsorgsnämnden via 
Synpunktshanteraren och via andra kanaler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25 

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: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK) 
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Dnr VON 8-2022 

§ 43 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 2022-03-23 – 2022-04-21  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


