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Margareta Lindgren, personalrepresentant ersättare för Karin
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Sara Månsson, nämndsekreterare
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Dnr -

§ 82 Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdestider 2017 för rådet för funktionshindrade och
pensionärer fastställs till den 21/2, 27/4 och 28/9 (Dnr 127-2016).

Sammanfattning av ärendet
Tf. socialchef Paul Eklund informerar om
a)Personalstrategiska frågor
Information om ”kartläggning och analys av bemanningsfrågor Svalövs
kommun”.
Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om:
b) Antal lediga platser på särskilt boende per 2016-11-30: 1 (demens) + 1 (båda
lägenheterna är inte klar för inflyttning pga. renovering)
c) Antal sökande till särskilt boende per 2016-11-30: 18 (11 + 7 demens)
personer totalt
d) Antal personer på korttidsboende per 2016-11-30: 14 personer
e) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2016-11-30: 12 stycken
f) Statistik från biståndshandläggarna (VON 3-2016)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
g) Uppföljning av avvikande händelser 2016-11-01 – 2016-11-30
h) Mätning – ”Mest sjuka äldre”
i) Stölder av läkemedel
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr VON 116-2016

§ 83 Höjt avgiftstak för vård och omsorgs
verksamheter
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Från och med den 1 juli 2017 höjs avgiftstaket (maxtaxan) inom vård
och omsorgs verksamheter i enlighet med ändringen i 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2016.
2. Avgiftstaket (maxtaxan) för vård och omsorgs verksamheter framgent
följer aktuell lydelse i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får ta ut skäliga avgifter inom äldreomsorgen enligt grunder som
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överskrida kommunens
självkostnader (8 kap. 2 § socialtjänstlagen).
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en ändring av 8 kap. 5 § socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2016
som innebär en höjning av avgiftstaket (maxtaxan). Samtidigt beslutades även
att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskar med 74 miljoner
kronor 2016 (halvårseffekt) och 148 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017.
För 2016 motsvarar maxtaxan på högst en tolftedel av 0,48 gånger
prisbasbeloppet 1 772 kronor per månad. Höjningen från och med den 1 juli
2016 till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet motsvarar 1 991
kronor per månad.
Lagändringen från och med den 1 juli 2016 innebär att kommunernas möjlighet
till avgiftsuttag ökar samtidigt som utjämningsbidraget minskar. För Svalövs
kommun innebär detta ett minskat utjämningsbidrag om cirka 94 tkr andra
halvåret 2016 och cirka 202 tkr för helår 2017.
En genomgång av avgiftsutrymmet september månad 2016 för personer i
ordinärt boende och särskilt boende visar att i intervallet mellan 1 772 kronor - 1
991 kronor finns totalt 13 brukare. Totalt 231 brukare har fullt avgiftsutrymme,
dvs. över 1 991 kronor. Denna uppgift är dock mycket osäker eftersom många
av dessa endast har trygghetslarm. Av de som har trygghetslarm har
kommunen i många fall endast uppgift om pensions-inkomster, dvs. brukarna
har inte redovisat sina inkomster och utgifter fullt ut då de valt att betala full
avgift för trygghetslarm. Mot bakgrund av ovanstående är det mycket svårt att
göra en beräkning av vad en höjning av avgiftstaket (maxtaxan) kan innebära i
intäkter för kommunen.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-12-05

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(12)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Från och med den 1 juli 2017 höjs avgiftstaket (maxtaxan)
inom vård och omsorgs verksamheter i enlighet med ändringen i 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2016. 2. Avgiftstaket (maxtaxan) för
vård och omsorgs verksamheter framgent följer aktuell lydelse i 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PLED, CAKK, SEPN)
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Dnr VON 130-2016

§ 84 Åtgärder med anledning av kö till särskilt boende
och ett ökat behov av platser på korttidsenheten
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Om situationen ytterligare förvärras öppnar vård- och omsorg upp
ytterligare korttidsplatser på Ängslyckan med 6 rum och totalt 8 platser.
De personer som väntar på särskilt boende flyttas dit i avvaktan på
erbjudande om plats på särskilt boende. Den nya enheten bemannas
upp med ca 10 årsarbetare (åa), varav 8 åa dag och 1,92 åa natt.
2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att planera
för ett utökat antal platser särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet
Korttidsenheten på Ängslyckan i Teckomatorp är till för den som är äldre och
bor kvar hemma. Med korttidsvård/boende avses tillfälligt boende i särskilda
boendeformer förenat med behandling, rehabilitering och omvårdnad för bl.a.
avlösning, växelvård och eftervård.
Korttidsvård kan behövas vid enstaka tillfällen eller återkommande under en
längre period. Ofta fungerar korttidsvården som komplement till hemtjänst och
hemsjukvård. Den kan vara ett tillfälle till rehabilitering, återhämtning och
stimulans såväl som en möjlighet till avlösning för anhöriga och närstående.
Idag har korttidsenheten en budget och grundbemanning (10,25 åa dag och
3 åa natt) för 10 korttidsplatser men kan vid behov öppna upp ytterligare
6 platser.
Under november månad 2016 har korttidsenheten varit fullbelagd. Av de 16
personer som vistas på enheten, väntar totalt 6 personer på plats på ett
särskilt boende (varav 2 på särskilt boende med demensinriktning).
Förvaltningen har idag kännedom om fler personer som kommer att vara i
behov av korttidsplats efter vistelse på sjukhus.
Den 30 november 2016 står totalt 18 personer i kö till ett särskilt boende. Av
dessa söker 11 personer ett särskilt boende allmän inriktning och 7 personer
särskilt boende med demensinriktning.
Av de som står i kö till särskilt boende har 9 personer väntat i mer än tre
månader. Det innebär att Svalövs kommun riskerar att få betala vite till
Inspektionen för vård och omsorg då kommunen inte verkställt beslutet (eller
erbjudit en plats) inom tre månader.
Den 30 november fanns 1 ledig plats på särskilt boende allmän inriktning
(Solgården) och 1 ledig plats särskilt boende demens (Åsgården) som ska
renoveras.
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Om situationen ytterligare förvärras föreslås att vård och omsorg öppnar upp
ytterligare korttidsplatser på Ängslyckan med 6 rum och totalt 8 platser. De
personer som väntar på särskilt boende flyttas dit i avvaktan på erbjudande om
plats på särskilt boende. Den nya enheten bemannas upp med ca 10 åa, varav
8 åa dag och 1,92 åa natt. En sådan lösning är dock inte bra för den enskilda
individen samtidigt som kommunen alltjämt riskerar att få betala vite till
Inspektionen för vård och omsorg.
Samtidigt föreslås att ett uppdrag ges till förvaltningen att snarast påbörja
arbetet med att planera för ett utökat antal platser särskilt boende.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-12-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S) och Eva Olofsson (C): 1. Om situationen ytterligare förvärras
öppnar vård- och omsorg upp ytterligare korttidsplatser på Ängslyckan med 6
rum och totalt 8 platser. De personer som väntar på särskilt boende flyttas dit i
avvaktan på erbjudande om plats på särskilt boende. Den nya enheten
bemannas upp med ca 10 årsarbetare (åa), varav 8 åa dag och 1,92 åa natt. 2.
Förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att planera för ett
utökat antal platser särskilt boende.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, PLED)
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Dnr VON 29-2016

§ 85 Redovisning av synpunkter för vård- och
omsorgsnämnden 2016
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 nämnds-administrationen för
varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 3 2016 inkom 8 synpunkter för vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-12-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, MAIS)
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Dnr VON 30-2016

§ 86 Redovisning av gynnande ej verkställda beslut
kvartal 3 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg,
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2016, 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.
För kvartal 3 2016 finns nio beslut att rapportera, samtliga beslut inom
äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2016, godkänns
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, MAIS)
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Dnr VON 27-2016

§ 87 Redovisning av delegeringsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det finns inga offentliga delegationsbeslut för perioden 2016-11-03 –
2016-12-14.
Det finns sekretessbeslut fattade med delegation för perioden 2016-11-01 –
2016-11-30.

Beslutsunderlag
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2016-11-01 – 2016-11-30 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(12)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-15

Dnr VON 2-2015

§ 88 Komplettering av delegeringsordning för vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Aktuellt förslag till reviderad delegeringsordning för vård- och
omsorgsnämnden antas.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-03-17, § 19, att anta
delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden.
Förvaltningen har noterat att aktuell delegeringsordning saknar uppgift om
delegation avseende beslut om avgift, nedsättning av avgift eller befrielse från
avgift inom vård och omsorg samt LSS, vilket har kompletterats i nu reviderad
version.
Förvaltningen kommer under 2017 att göra en översyn av delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-12-13
Förslag till revidering av delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S) och Håkan Andersson (C): 1. Aktuellt förslag till reviderad
delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, MAIS, PLED)
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