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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.34 
Ajournering 14.34 – 14.52 
Ajournering 14.56 – 15.01 
 

Beslutande Ann-Charlotte Hansen (C) tjg. ers. för 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 

  
- (SD) 
Katarina Lundgren (S) 
Betty Rosenqvist (M) 
Vicky Andersson (SD) 
- (KD)  
Annette Hallberg (S) 
 
 
 

Insynsplatser  

Övriga deltagare Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Cecilia Andersson, tf. socialchef vård och omsorg/LSS 
Camilla Knobblock, utvecklingsstrateg 
Monica Ingves, verksamhetschef LSS 
Marlene Andersson, verksamhetschef hälso- och sjukvård ordinärt 
boende, tf. verksamhetschef särskilda boende 
Eva Lostedt, ekonom 
Karin Sjunnesson, Kommunal 
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Utses att justera Anneli Persson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-11-28 kl. 18.00 

Justerade 
paragrafer §§ 88 - 95 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Anna Berg von Linde (M)  

Justerare  
 

 Anneli Persson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-23 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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Dnr -  

§ 89 Information 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Förvaltningen uppdras utreda möjligheterna att polisanmäla brott som 
begås inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet när den enskilde 
inte samtycker. Utredningen ska genomföras av en extern aktör. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Boendekö 

b) Lantlyckan 

c) Uppföljning nivåsystem hemvård 

d) Lex Sarah 

e) Uppföljning extern utredning  

f) Återrapportering av rapport gällande hantering av brukares privata 
medel (Dnr VON 84-2022) 

g) Avtalsförlängning avtal KOM2121411, Tunstall AB, Trygghetslarm och 
larmmottagning  

h) Dialog om uppdrag (mål) för kommande år 
i) Rekrytering enhetschefer 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Informationen noteras. 2. Förvaltningen uppdras 
utreda möjligheterna att polisanmäla brott som begås inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet när den enskilde inte samtycker. Utredningen 
ska genomföras av en extern aktör. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 90 Meddelanden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelanden finns att redovisa. 

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 50-2022 

§ 91 Ekonomisk uppföljning per den 31 okt. inkl. 
statsbidrag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden godkänns.  

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 

Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/prognos för vård- och 
omsorgsnämnden till och med oktober 2022. Totalt lämnar nämnden en 
helårsprognos om - 9 373 tkr. Den negativa avvikelsen beror på ökade 
kostnader om  

 2 700 tkr på grund av covid-19  

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

 800 tkr förändrat nationellt avtal avseende nattpersonalens 
tjänstgöringsgrad helår,  

 500 tkr avseende timanställda för mottagandet av ukrainska flyktingar 

 Ännu ej tecknat statsbidrag om 1 700 tkr.  

LSS-verksamheten visar en positiv avvikelse om 2 867 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-14 
Uppföljning/prognos oktober 2022 för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Sara Billquist Selberg (L), Anneli Persson (S), Krister 
Olsson (S), Ann-Charlotte Hansen (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Stefan Persson (SD): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2022 för vård- 
och omsorgsnämnden godkänns. 
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Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Stefan Persson 
(SD): Återrapportering av Handlingsplan för budget i balans på nästa 
sammanträde den 14 december 2022. 

Sara Billquist Selberg (L), Anneli Persson (S), Ann-Charlotte Hansen (C), 
Krister Olsson (S): 1. 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. 

Sara Billquist Selberg (L): Avslag på Anna Berg von Linde (M) m.fl. yrkande. 

Wioletta Kopanska Larsson (SD): Avslag på Sara Billquist Selberg (L) m.fl. 
yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp eget m.fl. förslag till beslut, Ekonomisk uppföljning/prognos 
oktober 2022 för vård- och omsorgsnämnden godkänns, och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.  

Ordförande ställer sedan eget m.fl. förslag till beslut mot Sara Billquist Selberg 
(L) m.fl. förslag till beslut och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag.  

Omröstning begärs 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall på Anna Berg von Linde (M) m.fl. yrkande. 

Nej-röst för bifall på Sara Billquist Selberg (L) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster för Anna Berg von Linde (M) m.fl. yrkande och 4 nej-röster för  
Sara Billquist Selberg (L) m.fl. yrkande, beslutar vård- och omsorgsnämnden 
bifalla Sara Billquist Selberg m.fl. yrkande. Se Omröstningsbilaga 1. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, EVLT) 
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Dnr VON 153-2022 

§ 92 Hyresavtal sektor vård- och omsorg/LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalhyreskontrakt för kontor i 
Kvarnhuset. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens förvaltningar är i behov av ytterligare kontorslokaler. I avvaktan på 
att nya kontorsutrymmen för sektor vård och omsorg/LSS färdigställs i 
Lantlyckan erbjuder Svalövs Samhällslokaler AB kommunen kontor i 
Kvarnhuset, vilket är i överenstämmelse med detaljplanen för fastigheten. 

Kontorslokalen omfattar 344 kvm på plan 3 i Kvarnhuset. Den erbjuder plats för 
de medarbetare som ska flytta till nya kontorslokaler i Lantlyckan, när 
nybyggnaden färdigställs. Hyran utgör 206 400 kr/år. Kontraktsvillkoren bedöms 
vara skäliga utifrån deras skick och en bedömning av hyresnivå och 
kontraktsvillkor i övrigt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
Lokalhyreskontrakt nr 132-101-02-3601 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 för kontor i Kvarnhuset. 

Beslutsgång 

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

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 148-2022 

§ 93 Remiss ny näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Aktuell näringslivsstrategi sträcker sig från 2017-2022 och nu föreligger ett 
behov av att anta en ny näringslivstrategi.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-11-01, § 71, att föreliggande 
förslag till ny näringslivsstrategi remitteras till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt 
näringslivsrådet. Yttranden ska vara kommunledningskontoret tillhanda 
2023-01-05. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-01, § 71 
Förslag till ny näringslivsstrategi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

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

Deltar ej 

Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Sara Billquist Selberg (L) och Ann-
Charlotte Hansen (C) deltar inte i beslutet. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAAD) 
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Dnr VON 142-2022 

§ 94 Sammanträdestider 2023 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 
 

1. Nämnden sammanträder följande dagar under 2023 (kl. 13.30): 25 
januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti, 27 
september, 25 oktober, 22 november, 13 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.  
 
Nämnden föreslås under 2023 sammanträda på onsdagar klockan 13.30. 
 
Det noteras att ordförande, enligt nämndens reglemente, äger rätt att kalla till 
ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
 
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M): 1. Nämnden sammanträder följande dagar under 
2023 (kl. 13.30): 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 
augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Nämndens ledamöter och ersättare  
Kommunförvaltningen (CAAN, CAKK) 
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Dnr VON 08-2022 

§ 95 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 2022-10-19 – 2022-11-15. 

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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Omröstningsbilaga 1: § 89 Ekonomisk uppföljning per 31 okt.  
inkl. statsbidrag 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ann-Charlotte Hansen (C)  X  

Stefan Persson (SD) X   

Anneli Persson (S)  X  

Anna Berg von Linde (M) X   

Wioletta Kopanska Larsson (SD) X   

Sara Billquist Selberg (L)  X  

Krister Olsson (S)  X  

Summa 3 4  

 


