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Annelie Johnsson (C) (distans)
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Angelie Fröjd (M), ordf.
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Torbjörn Ekelund (L) (distans)
Krister Olsson (S) (distans)

Ej tjänstgörande
ersättare

Katarina Lundgren (S) (distans)
Anna Berg von Linde (M) (distans)
Marie Dahlström (KD) (distans)
Annette Hallberg (S) (distans)

Insynsplatser

Christa Gustafson Ohlson (FI) (distans)

Övriga deltagare

Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS (distans)
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) (distans)
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg
Marléne Andersson, verksamhetschef hemvården (distans)
Monica Ingves, verksamhetschef LSS (distans)
Susanne Bodén, enhetschef myndighetsutövning (distans)
Michael Wide, IT- och digitaliseringschef (distans), § 2 h)
Sara Rävås, nämndsekreterare
Karin Sjunnesson, personalrepresentant
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Sekreterare
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Dnr -

§2

Information

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Camilla Kindahl, MAS, informerar om: Lägesuppdatering Covid-19 och
vaccinationer.
Cecilia Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS, informerar om:
b) Lediga platser och kö till Särskilt boende/demensboende
c) Återrapportering statsbidrag
d) Personal och rekrytering
e) Kvalitetsutveckling under 2022
f) Läget för handlingsplan budget i balans
g) Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och
kontroll.
IT- och digitaliseringschef Michael Wide informerar om:
h) Lantlyckan, skisser.
Ordförande Angelie Fröjd informerar om:
i) Kommunalförbundet medelpunkten
j) Ordförandebeslut, Tilldelningsbeslut för upphandlingen - distribution av
inkontinenshjälpmedel
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§3

Meddelanden

Vård- och omsorgsnämndens beslut
a)

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Dom från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 12111-21
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO), lex Maria, dnr 3.1.142607/2020-10
Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO), lex Maria, dnr 3.1.133705/2021-5
KS 211206 § 296 - Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden
KF 211220 § 296 - Volymökning LSS
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Dnr VON 47-2021

§4

Extra ekonomisk uppföljning/prognos december
2021

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/preliminärt utfall för 2021 för vård- och

omsorgsnämnden godkänns.

Reservation
Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/preliminärt utfall för 2021 vårdoch omsorgsnämnden.
För perioden januari-november redovisade vård- och omsorgsnämnden totalt
ett negativt resultat med -7 541 tkr i utfall jämfört med budget för perioden.
Dessutom lämnade VON en negativ helårprognos om 7 840 tkr jämfört med
helårsbudget för 2021.
För perioden januari-december redovisar vård- och omsorgsnämnden totalt ett
preliminärt resultat med -3 982 tkr. Utförlig redogörelse/analys lämnas till
nämnden i februari i samband med årsbokslutet.

Beslutsunderlag
Extra månadsuppföljning/preliminärt utfall för 2021 för vård- och
omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och
Stefan Persson (SD): 1. Ekonomisk uppföljning/preliminärt utfall för 2021 för
vård- och omsorgsnämnden godkänns.

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

Deltar ej
Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar inte i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, JRKH, CAKK)
Kommunstyrelsen
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Dnr VON 6-2022

§5

Årsplanering sektor vård och omsorg/LSS 2022

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Årsplanering 2022 för sektor vård och omsorg/LSS inkl. rapportering till

vård- och omsorgsnämnden noteras.

Sammanfattning av ärendet
Sektor vård och omsorg/LSS har sammanställt årsplanering för 2022.
Planeringen innehåller även rapporteringstillfällen till vård- och
omsorgsnämnden för återkommande besluts- och informationsärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18
Årshjul sektor vård och omsorg/LSS 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Årsplanering 2022 för sektor vård och omsorg/LSS inkl.
rapportering till vård- och omsorgsnämnden 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 191-2021

§6

Remissvar, Svalövs kommuns lokalförsörjningsplan
2022-2032

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och

överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Lokalförsörjningsplanen bör kompletteras med en översikt som visar

sista tidpunkt för politiska beslut avseende varje projekt, för att det skall
vara möjligt att planera den politiska beslutsprocessen inför varje
nyetablering av lokaler.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-27 att skicka
utkast till Svalövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022-2032 på remiss till
samtliga kommunala nämnder och bolag under perioden 27 december 2021 till
1 februari 2022.
Norem AB har på uppdrag av förvaltningen i Svalövs kommun fått i uppgift att ta
fram en uppdaterad och utvecklad Lokalförsörjningsplan. Planen ska sträcka
sig från år 2022 till år 2032.
Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt planera mot verksamheters lokalbehov
och då är en lokalförsörjningsplan ett viktigt planeringsverktyg. Tidigare
lokalförsörjningsplan finns framtagen inom kommunen (2018), den innefattar
endast år 2017 till 2020 med utblick mot 2030 och saknar en helhetsbild över
sektors-, investerings- och utredningsbehov. Den här rapporten utgör en viktig
del av Svalövs kommuns lokalförsörjningsprocess. Lokalförsörjningsplanen som
styrdokument ska hjälpa Svalöv kommun att:


Planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett långsiktigt
perspektiv.



Göra kostnadseffektiv planering av kommunens framtida investeringsbehov
och framtida hyreskostnader.



Ha som underlag till mål- och budgetarbetet.



Användas utav nämnder och styrelser i det årliga arbetet i samband med
kommunens strategiska plan- och budgetprocess.

Då lokalförsörjningsplanen är ett dokument som kommer att revideras
regelbundet under perioden 2022-2032 har sektor vård och omsorg/LSS samt
social sektor valt att i detta yttrande särskilt belysa prioriterade objekt.
För vård- och omsorgsnämndens räkning är dessa nybyggnation av Lantlyckan
som inkluderar särskilt boende/särskilt boende demens, lokaler för
dagverksamhet demens och administrationslokaler. I närtid behöver även, vilket
också anges i lokalförsörjningsplanen, en utredning och ställningstagande
göras kring befintliga lokaler på Ängslyckan. Även frågan om ett nytt
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LSS-boende är högt prioriterad samtidigt som befintliga lokaler för daglig
verksamhet LSS behöver omnämnas i nu aktuell plan.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2022-01-11
Delegationsbeslut daterad 2021-12-27
Utkast Lokalförsörjningsplan 2022-2032, daterad 2021-12-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Förvaltningens förslag till
yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden.
Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjd (M): 2. Lokalförsörjningsplanen bör
kompletteras med en översikt som visar sista tidpunkt för politiska beslut
avseende varje projekt, för att det skall vara möjligt att planera den politiska
beslutsprocessen inför varje nyetablering av lokaler.

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

Deltar ej
Anneli Persson (S), Krister Olsson (S) och Annelie Johnsson (C) deltar inte i
beslutet.

Protokollsanteckning
Annelie Johnsson (C): Med anledning av att Centerpartiet kommer att lämna in
eget remissyttrande med avvikande synpunkter, så deltar vi ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, JRKH)
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Dnr VON 5-2022

§7

Remissvar, Handlingsplan för hållbar och jämlik
hälsa 2022-2025

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och

överlämnas till kommunstyrelsen.

Reservation
Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2021-08-30, § 194, ett folkhälsoprogram för år 2022
– 2025. Av programmet framgår bl a följande: ”Folkhälsoprogrammet ska brytas
ner i en kommunövergripande handlingsplan med aktiviteter, där det framgår
vilken nämnd som ansvarar för genomförande av respektive aktivitet.
Kommunstyrelsen ansvarar årligen för att göra en sammanställning av
nämndernas och bolagens folkhälsoarbete med analys av resultat och befintliga
indikatorer samt att rapportera denna till fullmäktige.”
Folkhälsoprogrammet är ett av Svalövs kommuns övergripande styrdokument
som går över sektors- och bolagsgränserna. Programmet riktar sig till nämnder,
styrelser och bolag för att uppnå fullmäktiges övergripande mål utifrån visionen.
Folkhälsoprogrammet konkretiserar genom en handlingsplan som innehåller
övergripande aktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-06, § 308, att Handlingsplan för hållbar
och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025 remitteras till samtliga nämnder,
Svalövs Kommunservice AB, Svalövs vårdcentral samt familjecentralen
Guldkornet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
31 januari 2022.

Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2022-01-12
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 308
Handlingsplan för hållbar och jämlik hälsa 2022-2025

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M) och Anneli Persson (S): 1. Förvaltningens förslag till yttrande
antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.
Annelie Johnsson (C): Avslag på Angelie Fröjds (M) mfl yrkande.
Annelie Johnsson (C): 2. Hela handlingsplanen behöver tydligare och kraftigare
åtgärder, och även åtgärder tills dess att planen är på plats, vilket Centerpartiet
påtalade redan i KS när handlingsplanen skulle gå ut på remiss. Vi yrkar på en
större tydlighet i handlingsplanen, bl a gällande: * Åtgärder för jämlik hälsa, *
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Åtgärder mot psykisk ohälsa, * Våld i nära relationer, * Ensamhet hos äldre, *
Åtgärder i strävan mot nollvision Suicid, * Åtgärder för de personer som känner
att de hamnar utanför familje och könsnormativa samhället, * Dygnet runt jourmedmänniska på plats.
Angelie Fröjd (M): Avslag på Annelie Johnssons (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget mfl förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Ordförande tar sedan upp Annelie Johnssons (C) förslag till beslut mot eget
avslagsyrkande och finner att det avslås.

Deltar ej
Torbjörn Ekelund (L) deltar inte i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, JRKH)
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Dnr VON 8-2022

§8

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 2021-12-14 – 2022-01-19
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr VON 45-2021

§9

Tilldelningsbeslut för upphandling av enteral
näring och förbrukningsvaror samt distribution

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Tf sektorschef Cecilia Andersson bemyndigas underteckna

tilldelningsbeslut i upphandling av enteral näring och förbrukningsvaror
samt distribution genomförd av Region Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har ingått i en gemensam upphandling med Region Skåne
och kommunerna i Skåne gällande enteral näring och förbrukningsvaror samt
distribution. Upphandlingen omfattar inköp från en leverantör som skall
lagerhålla och distribuera till brukare/beställare. Samtliga enterala
näringspreparat omfattas och ingår. Avtalsperioden är två år med möjlighet till
förlängning i upp till två år.
Värdet för upphandlingen förväntas överstiga den nivå som sektorchef har på
delegation och beslutet hänförs därmed till nämnden. Förvaltningen kommer att
till kommande sammanträde ta fram bild av hur kostnaderna kan se ut för detta
avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Tf sektorschef Cecilia Andersson bemyndigas
underteckna tilldelningsbeslut i upphandling av enteral näring och
förbrukningsvaror samt distribution genomförd av Region Skåne.

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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