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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 – 16.15
Ajournering 15.05-15.15

Beslutande

Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Eva Olofsson (C), vice ordförande §§ 22-25
Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva Olofsson (C) §§ 25-28
Ingrid Ekström (SD)
Sara Billquist Selberg (FP), tjg ersättare för Stefan Pettersson (M)
Anette Hallberg (S), tjg ersättare för Håkan Andersson (C)

Ersättare

Anders Svärd (S)
Agneta Lenander (V) §§ 22-25

Övriga deltagare Susanne Rosenström, socialchef

Helena Heintz, nämndsekreterare
Susanne Persson, verksamhetschef
Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Camilla Knobblock, vik. kvalitetsstrateg
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Dnr: -

§ 23 Information
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. I framtidsverkstaden 2015-05-29 deltar ordinarie ledamöter i utskottet. Vid förhinder deltar i
första hand ledamotens personliga ersättare, därefter ersättare enligt turordning.

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
a) Vård- och omsorgsplan – pågående arbete med gemensam vision för vård och omsorg i
kommunen (Dnr: 1151-2012).
- En framtidsverkstad för vård och omsorg kommer att genomföras 2015-05-29. Det finns fem
platser för politiker från utskottet.
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
b) Antal lediga lägenheter på särskilt boende 2015-04-16: Två stycken på Ängslyckan varav en
på demensavdelningen.
c) Antal sökande till särskilt boende 2015-04-16: Tre sökande, alla har blivit erbjudna plats men
har tackat nej.
d) Antal personer på korttidsboende och antal som kommit hem kvartal 1 2015: Det har fattats tio
korttidsbeslut (varav två som rör växelvård) och tre personer har kommit hem.
e) Antal ansökningar till särskilt boende samt antal avslag kvartal 1 2015: 14 ansökningar och två
avslag.
Susanne Persson informerar om övergripande statistik avseende SoL-utredningar, biståndsbeslut och hemtjänstinsatser m.m. Statistiken kommer att presenteras för utskottet varje kvartal.
f) Personalstrategiska frågor
- Årsarbetstidsavtalet
Avtalet har sagts upp och förhandlingar pågår med Kommunal. Målsättningen är att ett nytt avtal
ska vara klart i oktober.
- Ny chef för LSS-verksamheten
Monica Ingves har anställts som verksamhetschef och börjar 2015-06-22.
g) Översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård (betalningsansvarslagen)
SOU 2015:20 ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” föreslår att nuvarande
betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-04-16

Sida 5/11

från sluten hälso- och sjukvård. Det innebär en förskjutning vad gäller kommunernas
betalningsansvar, från fem arbetsdagar till tre kalenderdagar. Inom psykiatrin föreslås 30 dagar
bli tre kalenderdagar. Förslaget har skickats på remiss, Helsingborgs kommun är remissinstans
av kommunerna i NV-Skåne. Tanken är att ta fram ett yttrande som alla elva kommuner ställer
sig bakom.
Utredningen finns att läsa här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/47/99/ac677159.pdf
h) Uppföljning/återrapportering efter dialogmöten om nya hälso- och sjukvårdsavtalet
Avtalet ska bli ett ramavtal/utvecklingsavtal med gemensamma målbilder. Det kommer finnas ett
antal utvecklingsområden att arbeta med genom lokala planer. Det pågår arbete med att göra
ekonomiska prognoser och det har bildats en arbetsgrupp kring kompetensförsörjningsfrågan.
Nästa konferens kommer hållas i juni.
i) Information om två pågående LSS-ärenden
Vik kvalitetsstrateg Camilla Knobblock informerar om:
j) Folkhälsoarbete – projekt i 6 K. Redovisning av folkhälsoprofil 6 K 2014
Projektet finansieras genom Region Skåne. Ett fokusområde framöver kommer att vara
delaktighet för barn och ungdomar. I Svalöv finns en folkhälsoplan som behöver revideras under
2015.
k) Tillsynens viktigaste iakttagelser under verksamhetsåret 2014 – rapport från IVO
Rapporten finns att hitta här: http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tillsynsrapport-2014/
l) Skadeståndsprocess gentemot Ugglan/Extramamman
Nämndsekreterare Helena Heintz informerar om:
m) Ny tid för vård- och omsorgsutskottets sammanträde i maj
Kommer att hållas 2015-05-13 kl 10.00-12.30
n) Återrapportering från rådet för funktionshindrade och pensionärer 2015-04-14
Ärenden som diskuterades var bl.a. möjligheten till fixartjänst samt information om fallolyckor och
möjligheten till förebyggande besök.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-04-16

Sida 6/11

Dnr: 587-2015

§ 24 Patientsäkerhetsberättelse 2014
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Patientsäkerhetsberättelse för 2014 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson har tagit fram patientsäkerhetsberättelse för
Svalövs kommun för år 2014.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Patientsäkerhetsberättelse för 2014 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ, SUN)
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Dnr: 9-2015

§ 25 Kompletteringsbudget 2015, budget 2016-2018
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Ordförandes förslag till skrivelse avseende kompletteringsbudget 2015 och budget
2016-2018 godkänns.
2. Ordförandes skrivelse avseende kompletteringsbudget 2015 och budget 2016-2018
överlämnas tillsammans med förvaltningens underlag i ärendet till kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.

Ej deltagande i beslutet
Eva Olofsson (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kompletteringsbudget för 2015 kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i
juni. Förvaltningen har sammanställt underlag avseende vård- och omsorgssektorn till detta och
ordförande för utskottet har skrivit ett PM med förslag till beslut i utskottet.

Beslutsunderlag
PM från vård- och omsorgsutskottets ordförande, daterat 2015-04-08
Underlag från förvaltningen, daterat 2015-03-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Sara Billquist Selberg (FP), Anette Hallberg (S) och Ingrid Ekström (SD):
1) Ordförandes förslag till skrivelse avseende kompletteringsbudget 2015 och budget 2016-2018
godkänns. 2) Ordförandes skrivelse avseende kompletteringsbudget 2015 och budget 20162018 överlämnas tillsammans med förvaltningens underlag i ärendet till kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, AAJN)
Kommunstyrelsen (inklusive underlag)
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Dnr: 26-2015

§ 26 Återrapportering av synpunkter för vård- och omsorgsutskottet
kvartal 1 2015
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur synpunkter från
allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt dessa rutiner ska
nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt
organ.
Under första kvartalet 2015 inkom sju synpunkter till vård- och omsorgsutskottet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, CAKK)
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Dnr: 14-2015

§ 27 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och
omsorg
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 1 2015, 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 1 2015 finns sju beslut att rapportera, varav sex beslut inom äldreomsorgen och ett
beslut inom LSS.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2015, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen
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Dnr: 204-2014

§ 28 Regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med
uppdrag att stödja kunskapsutveckling
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreliggande förslag till samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Svalövs
kommun godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.
3. Kostnaden fördelas så att socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för
2/3 av den totala kostnaden per år.

Sammanfattning av ärendet
I december 2013 skickade Kommunförbundet Skåne ut ett förslag på remiss till samtliga
kommuner i Skåne. Förslaget omfattade en beskrivning av en regional utvecklingsenhet för hela
socialtjänsten i Skåne avseende all verksamhet inom individ och familj samt vård och omsorg (i
fortsättningen benämnt socialtjänsten) med uppdrag att fortsätta stödja kunskapsutveckling och
understödja arbetet mot en evidensbaserad praktik. Syftet med att bilda en regional
utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne är att långsiktigt kunna säkra en hållbar struktur i
Skåne för att kunna fortsätta bistå och stödja kommunerna gällande utvecklingsfrågor. Den
regionala utvecklingsenhetens insatser ska ses som ett komplement till kommunernas egna
resurser för utvecklingsarbete.
26 kommuner svarade på remissen. Ett nytt förslag om en regional utvecklingsenhet som tog
hänsyn till synpunkter i remissvaren presenterades 2014-08-26. Kommunförbundet Skånes
styrelse beslutade 2014-10-03 att ställa sig bakom förslaget det nya förslaget och att skicka det
vidare till kommunerna.
Nu aktuellt förslag till överenskommelse om deltagande och finansiering formuleras i ett avtal
mellan respektive kommun och Kommunförbundet Skåne som löper under tre år, fr.o.m. januari
2016. Avtalet omfattar uppdragsbeskrivning, beskrivning av styrning och ledning samt hur
uppföljning och utvärdering ska genomföras under avtalstiden. I avtalet beskrivs
kostnaden/kommun och år motsvarande en grundsumma på 50 000 kronor/kommun samt
4 kronor/kommuninvånare.
För Svalövs kommun blir kostnaden knappt 104 tkr per år. Kostnaden föreslås delas så att
socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för 2/3.
Kommunerna behöver senast 2015-05-31 meddela Kommunförbundet Skåne om de vill delta i
den regionala utvecklingsenheten.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-04-09
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Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande samt kostnadsuppgift och avtalsförslag, daterat
2015-03-27
Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling, daterat 2014-12-01
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-03-13, § 14
Socialnämndens protokoll 2014-03-25, § 30
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-21
Förslag till remissvar, daterat 2014-02-21
Förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling, daterat 2013-11-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruses (S) förslag till utskottet för beslut i kommunstyrelsen: 1) Föreliggande förslag till
samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Svalövs kommun godkänns.
2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet. 3) Kostnaden fördelas så
att socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för 2/3 av den totala kostnaden
per år.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Skåne (tillsammans med protokoll från socialnämnden)
Kommunförvaltningen (SERM, BALL, SEPN, CAKK, AAJN, HAHZ)
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