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Dnr -  

§ 98 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Andersson, tf. socialchef vård och omsorg/LSS informerar om: 

a) Boendekö 

b) Lantlyckan 

c) Uppföljning nivåsystem hemvård 

Cecilia Andersson, tf. socialchef vård och omsorg/LSS och ordförande Anna 
Berg von Linde (M) informerar om: 

d) Medelpunkten 

Alexandra Gocan, kvalitetsstrateg informerar om: 

e) Syfte, rutiner och förbättringsåtgärder gällande Lex Sarah 

f) Lex Sarah (Dnr VON 145-2022, 146-2022) 

Marlene Andersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård ordinärt boende, tf. 
verksamhetschef särskilda boende informerar om: 

g) Uppföljning Åsgårdens arbetsmiljö 

Cecilia Andersson, tf. socialchef vård och omsorg/LSS informerar om: 

h) Uppföljning extern utredning 

i) Årsplanering för social sektor, sektor vård- och omsorg/LSS 2023 (Dnr 
VON 163-2022) 

Cecilia Hagström, HR-chef informerar om: 

j) Sjukfrånvaro 

Camilla Kindahl, MAS informerar om: 

k) COVID-19 och smittläge 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

§ 99 Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5375-22, meddelat 2022-11-25 

b) PRO Samrådsorganisation Svalöv, Angående tillgång till platser vid 
särskilt boende och särskilt boende demens, daterad 2022-11-28 (Dnr 
VON 161-2022) 

c) Lohmann & Rauscher, Brådskande fältsäkerhetsmeddelande - 
Återkallelse, daterad 2022-11-18 

d) Patientnämnden i Region Skåne, daterad 2022-12-05 (Dnr VON 105-
2022) 

e) Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut, meddelad 2022-12-06 
(Dnr VON131-2022) 

f) Inspektionen för vård och omsorg (IVO), meddelande om inspektion och 
begäran om uppgift i pågående tillsyn av särskilt boende för äldre dnr 
3.5.1-46977/2022-1, meddelad 2022-12-12 

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: 
- 
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Dnr VON 141-2022 

§ 100 Återrapportering budget i balans 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner inte återrapporteringen av 
arbetet med att få en ekonomi i balans.  

2. Förvaltningen uppdras till nästkommande vård- och omsorgsnämnd 
återkomma med en rapport om förvaltningens arbete med att få en 
ekonomi i balans. Rapporten ska innehålla en prognos för vilka effekter 
det pågående arbetet förväntas resultera i för år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-11-23, § 91, att förvaltningen 
uppdras till nästkommande vård- och omsorgsnämnd återkomma med en 
rapport om förvaltningens arbete med att få en ekonomi i balans. Rapporten 
ska innehålla en prognos för vilka effekter det pågående arbetet förväntas 
resultera i för år 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-06 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-11-23, § 91 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Vård- och 
omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av arbetet med att få en 
ekonomi i balans. 

Sara Billquist Selberg (L), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Ann-Charlotte 
Hansen (C): vård- och omsorgsnämnden godkänner inte återrapporteringen av 
arbetet med att få en ekonomi i balans. 

Anna Berg von Linde (M), Sara Billquist Selberg (L), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Ann-Charlotte Hansen 
(C): Förvaltningen uppdras till nästkommande vård- och omsorgsnämnd 
återkomma med en rapport om förvaltningens arbete med att få en ekonomi i 
balans. Rapporten ska innehålla en prognos för vilka effekter det pågående 
arbetet förväntas resultera i för år 2023.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut, att godkänna återrapporteringen, 
mot Sara Billquist Selberg (L) m.fl. förslag till beslut, att inte godkänna 
återrapporteringen, och finner att nämnden beslutar i enlighet med Sara 
Billquist Selberg (L) m.fl. förslag. 
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Ordförande tar sedan upp eget m.fl. förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, MEAN, MAIS,  EVLT) 
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Dnr VON 166-2022 

§ 101 Avsiktsförklaring tillbyggnad av gruppbostad Erik 
Ljung, Svalöv 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner avsiktsförklaring tillbyggnad av 
gruppbostad Erik Ljung Svalöv. 

2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avsiktsförklaring tillbyggnad av gruppbostad Erik Ljung, Svalöv, reglerar 
parternas förhållande fram till ett hyresavtal ingåtts och investeringsbeslut kan 
fattas vilket planeras ske våren 2023. Avsikten är att uppföra en ny byggnad 
med 3 bostäder för gruppbostaden Erik Ljung på fastigheten Södra Svalöv 8:30. 
Sektor vård och omsorg/LSS avses bli hyresgäst för byggnaden och Svalövs 
samhällslokaler anses vara byggherre och fastighetsägare.  

Kommunen har ett behov av ytterligare 3 st platser i bostäder om 1 RoKvr om 
ca 40 kvm vardera för LSS som kan tillgodoses genom en tillbyggnad av Erik 
Ljung enligt gällande detaljplan. Dessutom erfordras en mindre ombyggnad för 
att utöka tvättstugan och anpassa personallokalerna.  

Projektet bedöms preliminärt innebära en investering om ca 5,5 mkr och en 
tillkommande hyra om ca 240 000 kr/år för bostäderna och 170 000 kr/år för 
förråd och ombyggnad av tvättstuga och personallokaler i befintlig byggnad.  

Inflyttning beräknas ske juni 2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-05 
Avsiktsförklaring tillbyggnad av gruppbostad Erik Ljung, Svalöv  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Ann-Charlotte 
Hansen (C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Vård- och 
omsorgsnämnden godkänner avsiktsförklaring tillbyggnad av gruppbostad Erik 
Ljung Svalöv. 2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar tf. vård- och 
omsorgschef att underteckna avsiktsförklaringen. 

Beslutsgång 

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

Sara Billquist Selberg (L) deltar inte i beslutet.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MSDG, SNLN)   
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Dnr VON 167-2022 

§ 102 Lokalhyreskontrakt Garvaren dagcenter – särskilda 
hyresbestämmelser 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalhyreskontrakt Garvaren 
dagcenter – särskilda hyresbestämmelser.  

2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom ett tillägg till rubricerat hyresavtal Garvaren dagcenter LSS minskas 
dagcentret med 528 kvm. Hyran minskas därför med 801 203 kr/år pga 
avgående yta.  

Hyran före minskningen av dagcentret utgör 1 886 160 kr/år i hyresnivå 2022. 
Den nya hyran utgör 1 084 957 kr i hyresnivå 2022.  

50 % av hyran eller 542 478 kr/år ska uppräknas med index. Bastal för 
indexberäkning av den nya hyran utgör index för oktober 2021.  

Hyrestillägget för el och värme utgör före förändringen 186 468 kr/år. Pga 
minskningen av dagcentret minskas tillägget för el och värme med 79 200 kr/år 
från 186 468 kr till 107 268 kr/år. 

I övrigt gäller villkoren enligt gällande hyreskontrakt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-05 
Lokalhyreskontrakt nr 233-101-02-1601 mellan Svalövs kommun som 
hyresgäst och Svalövs Samhällslokaler AB som hyresvärd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner 
lokalhyreskontrakt Garvaren dagcenter – särskilda hyresbestämmelser. 2. 
Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MSDG, SNLN)  
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Dnr VON 162-2022 

§ 103 Lokalhyreskontrakt Ängslyckan tilläggsavtal 
reservkraft 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalhyreskontrakt Ängslyckan, 
Teckomatorp, tilläggsavtal reservkraft.  

2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar tf. vård- och omsorgschef att 
underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom ett tillägg till rubricerat hyresavtal övertar Svalövs samhällslokaler 
ansvar för befintlig reservkraft för objektet from 2022-10-01. Anläggningen ska 
ersättas med en ny anläggning för reservkraft som medför en investering om 
2 000 tkr. Svalövs samhällslokaler ska teckna serviceavtal för anläggningen.  

Hyresgästen ska betala ett hyrestillägg om 128 tkr/år för den nya anläggningen 
i 25 år samt 14 tkr/år för serviceavtal. Hyrestillägget ska indexregleras med 
index för oktober 2022 som bas. I övrigt enligt gällande hyreskontrakt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-05 
Lokalhyreskontrakt nr 231-101-01-1601 mellan Svalövs kommun som 
hyresgäst och Svalövs Samhällslokaler AB som hyresvärd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Anneli Persson (S), Ann-Charlotte Hansen (C), Sara 
Billquist Selberg (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Vård- och 
omsorgsnämnden godkänner lokalhyreskontrakt Ängslyckan, Teckomatorp, 
tilläggsavtal reservkraft. 2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigar tf. vård- 
och omsorgschef att underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MSDG, SNLN)  
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Dnr VON 71-2022 

§ 104 Lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet 
2023-2024 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna lokal handlingsplan 
för ökad patientsäkerhet 2023-2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Den lokala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 2023-2024 har sin 
utgångspunkt från den Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården 2020–2024.  

Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för ökar i betydelse och 
omfattning. Möjligheterna till att bedriva allt mer avancerad vård i hemmet ökar, 
vårdtider på sjukhus blir kortare och medför en snabbare utskrivning till den 
kommunala primärvården samt omställning till nära vård är några faktorer som 
förändrar behoven i den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för. 
För att möta förändringarna och stödja omställningen till nära vård behöver 
sektorns patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas i enlighet med lokal 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet. 

Handlingsplanen för ökad patientsäkerhet innebär främst att ta ett omtag kring 
redan beslutade arbetssätt i sektorn. Det betyder att följsamheten till befintliga 
rutiner behöver öka och att rutiner och arbetssätt kan behöva revideras för att 
bli ändamålsenliga och användarvänliga. Vi behöver även öka användandet av 
kvalitetsregister så att det förebyggande arbetet att motverka att patienter 
drabbas av vårdskador stärks. I arbetet för ökad patientsäkerhet behöver 
patienten bli mer delaktig, både i det förebyggande arbetet och i sin egen vård 
och behandling.  

I förändring- och utvecklingsarbete innebär det att vissa saker är enkla att 
förändra, andra behöver ha en mer långsiktig planering då det krävs större 
insatser av både ledning och medarbetare. Rutiner och arbetssätt behöver en 
plan för implementering där det är viktigt att skapa förutsättningar för att hålla i, 
hålla ut och hålla om.  

I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL framgår bland annat att vården ska 
vara av god kvalitet. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att den 
uppfyller kraven på en god vård. Det innebär bland annat att den ska tillgodose 
patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Där det 
bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, lokaler 
och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. 

Av Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL framgår bland annat att vårdgivaren 
har en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det 
innebär att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen 
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upprätthålls. Det innebär också att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. 

Den lokala handlingsplanens syfte är att bidra till att skapa förutsättningar för 
ökad förståelse, kunskap och kompetens kring patientsäkerhet, för att nå målet 
att arbeta förebyggande och minska risken för att patienter drabbas av 
vårdskador. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-07 
Lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2023-2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2023-2024. 

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 165-2022 

§ 105 Remiss - Reglemente för styrelse och nämnder, 
Sveriges Kommuner och Regioner (gemensamma 
bestämmelser) 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Ordförandes förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett nytt 
”normalreglemente” anpassat för den nya kommunallagen, samt förslag till 
reglemente för den kommunala revisionen. Nu finns förslag till nya reglementen 
för Svalövs kommun.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 174 återremittera förslag till nya 
reglementen för Svalövs kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutade 2022-12-05, § 299 inhämta yttranden från berörda nämnder. 
Yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 19 december, kl. 09:00. 

Förslaget till nya reglementen är baserade på rekommendationer från SKR med 
utgångspunkt i nu gällande Kommunallag, tidigare ställningstagande i 
reglementen samt föreslag till förändrad politisk organisation. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterat 2022-12-08 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-11-28, § 28 
Förslag till Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Svalövs 
kommun, daterat 2022-11-09 
Förslag till Bilaga 5 Reglemente för socialnämnden, daterat 2022-11-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Ordförandes 
förslag till yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ann-Charlotte Hansen (C): Avslag på ordförandes förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Ann-Charlotte Hansens (C) 
avslagsyrkande och finner att nämnden besluter i enlighet med ordförande m.fl. 
förslag. 

Deltar ej 

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Sara Billquist Selberg (L) deltar inte i 
beslutet. 
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Protokollsanteckning  

Ann-Charlotte Hansen (C) lämnar följande protokollsanteckning: Centerpartiet 
anser att inte tillräcklig konsekvensanalys av sammanslagningen har 
redovisats.  

Dessutom är vi starkt kritiska till en ytterligare vice ordförande som bara 
kommer öka kostnadsbilden för den blivande nämnden. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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Dnr VON 08-2022 

§ 106 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 2022-11-16 – 2022-12-05. 

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: 
- 
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Dnr VON 170-2022 

§ 107 Tillfällig utökning av korttidsenheten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillfälligt utöka korttidsenheten 
med 5-7 platser från och med den 20 januari 2023.  

2. Återrapportering om korttidsenhetens tillfälliga utökning av platser ges 
till nämnden i maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sedan en tid ett ökat tryck på korttidsenheten på grund av kö 
till platser särskilt boende och utskrivningsklara patienter från Region Skåne. 
För att kunna möta upp detta behöver antalet platser på korttidsenheten tillfälligt 
utökas med 5-7 platser med start den 20 januari 2023. Detta kan generera en 
ökning av 2-3 visstidsanställa medarbetare. Verksamheten behöver i och med 
detta göra vissa mindre justeringar i lokalerna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1. Vård- och 
omsorgsnämnden beslutar att tillfälligt utöka korttidsenheten med 5-7 platser 
från och med den 20 januari 2023.  

Anneli Persson (S) och Anna Berg von Linde (M): Återrapportering om 
korttidsenhetens tillfälliga utökning av platser ges till nämnden i maj 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, MEAN) 
 


