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Beslutande

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

Ann-Charlotte Hansen (C)
Katarina Lundgren (S)
Betty Rosenqvist (M)
Marie Dahlström (KD)
Annette Hallberg (S)

Insynsplatser
Övriga deltagare

Cecilia M Andersson, tf socialchef vård och omsorg/LSS
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Robin Wiklöf, nämndsekreterare
Filip Andersson, vik. nämndsekreterare
Göran Svensson, Planum Organisation AB, föredragande §§ 55 e
Michael Andersson, administrativ chef §§ 55
Annelie Westlund, verksamhetschef särskilda boenden
Monica Ingves, verksamhetschef LSS
Karin Sjunesson, personalrepresentant
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§§ 54-60

Sekreterare
Filip Andersson

Ordförande
Anna Berg von Linde (M)
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Dnr -

§ 55 Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen uppdras att återrapportera till nämnd den rapport som
enligt uppdrag ska redovisas till socialchef senast 2022-10-31, gällande
hantering av brukarens privata medel, § 55 d).

Sammanfattning av ärendet
a) Boendekö
b) Rutin hantering av personuppgiftsincident (VON 12-2021)
c) Anmälan enligt Lex Sarah (VON 76-2022)
d) Utredning enlig Lex Sarah (VON 84-2022)
e) Extern utredning särskilt boende (Dnr VON 68-2022)

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Linde (M), Sara Billquist Selberg (L), Wioletta Kopanska
Larsson (SD) och Stefan Persson (SD): 1. Informationen noteras.
Sara Billquist Selberg (L), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska
Larsson (SD) och Stefan Persson (SD): 2. Förvaltningen uppdras att
återrapportera till nämnd den rapport som enligt uppdrag ska redovisas till
socialchef senast 2022-10-31, gällande hantering av brukarens privata medel, §
55 d).

Beslutsgång
Ordförande tar upp eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med den.
Ordförande tar sedan upp Sara Billquist Selberg (L) tilläggsyrkande och finner
att nämnden beslutar i enlighet med den.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN)
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§ 56 Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
a)

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Beslut från IVO, meddelad 2022-06-07 (VON 140-2020).
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Dnr VON 20-2022

§ 57 Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2022
Vård- och omsorgsnämndens
1. Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2022 för vård- och

omsorgsnämnden godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämnden noterar kommunstyrelsens beslut 2022-06-

07, § 172.
3. Förvaltningen uppdras ta fram åtgärdsplan för att hantera nämndens

underskott till nämndens ordinarie sammanträde i augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/prognos för vård- och
omsorgsnämnden till och med juni 2022.
Uppföljningen visar på en negativ helårsprognos om 4 432 tkr för vård- och
omsorgsnämnden. Vård och omsorg visar på en negativ avvikelse om 7 234 tkr
och LSS-verksamheten visar en positiv avvikelse om 2 803 tkr.
Verksamheten arbetar fortsatt aktivt med att få en budget i balans. I
helårsprognos har statsbidragen säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer motsvarande 4 835 tkr samt prestationsbaserade medel utökad
bemanning sjuksköterskor motsvarande 1 320 tkr intecknats.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07, § 172, följande: 1. Bildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden uppmanas att återkomma med plan för hur
årets kostnadsökningar ska hanteras.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2022-06-22
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-21
Uppföljning/prognos juni 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Linde (M), Sara Billquist Selberg (L) och Wioletta Kopanska
Larsson (SD): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2022 för vård- och
omsorgsnämnden godkänns. 2. Vård- och omsorgsnämnden noterar
kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 172. 3. Förvaltningen uppdras ta fram
åtgärdsplan för att hantera nämndens underskott till nämndens ordinarie
sammanträde i augusti 2022.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, EVLT)
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Dnr VON 99-2022

§ 58 Hemställan om förstudie med särskild service LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden hemställer samhällsbyggnadsnämnden om
genomförande av förstudie avseende ny gruppbostad för målgruppen
intellektuell funktionsnedsättning och autism med problemskapande
beteende.

Sammanfattning av ärendet
I januari 2022 behandlade vård- och omsorgsnämnden remiss avseende
Svalövs kommuns lokalförsöjrningsplan 2022-2032. Vård- och
omsorgsnämnden beslutade 2022-01-26, § 6 att 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.
Av det remissvar som antogs av vård- och omsorgsnämnden framgår att frågan
om ett nytt LSS-boende är högt prioriterad och att sektor vård och omsorg/LSS
vill understryka vikten av att snarast inleda förstudier. Verksamheten har under
ett flertal år fört fram vikten av nybyggnation av ett nytt LSS-boende samt utöka
ett befintligt LSS-boende. Nuvarande lägenhetsbestånd för LSS-boende täcker
vare sig nuvarande behov eller behov på längre sikt. Kommunen riskerar att få
betala vite i de fall ett beslut om boende enligt 9 § 9 LSS inte kan verkställas
inom 3 månader. Förutom merkostnader för kommunen kan detta innebära ett
personligt lidande för den enskilde om verksamheten behöver verkställa beslut i
en ny okänd kommun/miljö för den enskilde.
För personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och
problemskapande beteende, finns inga i kommunen anpassade gruppbostäder.
Nuvarande behov löses oftast genom mindre tillfredsställande fungerande
insatser, som personlig assistans och extern placering. Externa placeringar kan
innebära oönskat geografiskt avstånd från familj och höga dygnskostnader (upp
till 10 000 kronor/dygn). Brukare i målgruppen har boende genom externa
anordnare.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-16, § 141, att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032 för Svalövs kommun. Av
lokalförsörjningsplanen (s. 43) framgår att förstudie utreda lösningar Erik Ljungs
LSS och förstudie utreda ersättningar externt hyrda boenden ska inledas 2023.
Då verksamheten redan idag har svårigheter att verkställa LSS-beslut i egen
regi och verkställighet i extern regi är kostnadsdrivande kan förstudie inte vänta
till 2023. Mot bakgrund av detta föreslås vård- och omsorgsnämnden hemställa
samhällsbyggnadsnämnden om genomförande av förstudie avseende ny
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gruppbostad för målgruppen intellektuell funktionsnedsättning och autism med
problemskapande beteende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09
Lokalförsörjningsplan 2022-2032
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 141
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-01-26, § 6
Remissvar, daterat 2022-01-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Stefan Persson
(SD): 1. Vård- och omsorgsnämnden hemställer samhällsbyggnadsnämnden
om genomförande av förstudie avseende ny gruppbostad för målgruppen
intellektuell funktionsnedsättning och autism med problemskapande beteende.

Deltar ej
Annelie Persson (S), Krister Olsson (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, CCAN, MSDG, MAIS, CAKK)
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Dnr VON 100-2022

§ 59 Hemställan om förstudie tillbyggnation av bostad
med särskild service LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden hemställer samhällsbyggnadsnämnden om
genomförande av förstudie avseende tillbyggnation/ombyggnation av
LSS-bostaden Erik Ljungs gata.

Sammanfattning av ärendet
I januari 2022 behandlade vård- och omsorgsnämnden remiss avseende
Svalövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022-2032. Vård- och
omsorgsnämnden beslutade 2022-01-26, § 6 att 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.
Av det remissvar som antogs av vård- och omsorgsnämnden framgår att frågan
om ett nytt LSS-boende är högt prioriterad och att sektor vård och omsorg/LSS
vill understryka vikten av att snarast inleda förstudier. Verksamheten har under
ett flertal år fört fram vikten av nybyggnation av ett nytt LSS-boende samt utöka
ett befintligt LSS-boende. Nuvarande lägenhetsbestånd för LSS-boende täcker
vare sig nuvarande behov eller behov på längre sikt. Kommunen riskerar att få
betala vite i de fall ett beslut om boende enligt 9 § 9 LSS inte kan verkställas
inom 3 månader. Förutom merkostnader för kommunen kan detta innebära ett
personligt lidande för den enskilde om verksamheten behöver verkställa beslut i
en ny okänd kommun/miljö för den enskilde.
För personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och
problemskapande beteende, finns inga i kommunen anpassade gruppbostäder.
Nuvarande behov löses oftast genom mindre tillfredsställande fungerande
insatser, som personlig assistans och extern placering. Externa placeringar kan
innebära oönskat geografiskt avstånd från familj och höga dygnskostnader (upp
till 10 000 kronor/dygn). Brukare i målgruppen har boende genom externa
anordnare.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-16, § 141, att godkänna
Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032 för Svalövs kommun. Av
lokalförsörjningsplanen (s. 43) framgår att förstudie utreda lösningar Erik Ljungs
LSS och förstudie utreda ersättningar externt hyrda boenden ska inledas 2023.
Då verksamheten redan idag har svårigheter att verkställa LSS-beslut i egen
regi och verkställighet i extern regi är kostnadsdrivande kan förstudie inte vänta
till 2023. Mot bakgrund av detta föreslås vård- och omsorgsnämnden hemställa
samhällsbyggnadsnämnden om genomförande av förstudie om
tillbyggnation/ombyggnation av Erik Ljungs gatans LSS-boende.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09
Lokalförsörjningsplan 2022-2032
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 141
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-01-26, § 6
Remissvar, daterat 2022-01-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Sara Billquist
Selberg (L): 1. Vård- och omsorgsnämnden hemställer
samhällsbyggnadsnämnden om genomförande av förstudie avseende
tillbyggnation/ombyggnation av LSS bostaden Erik Ljungs gata.

Deltar ej
Annelie Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, CCAN, MSDG, MAIS, CAKK)
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Dnr VON 8-2022

§ 60 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 2022-05-24 – 2022-06-21
Protokollet ska skickas till:
-
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