Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-06-17

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 – 15.00

Beslutande

Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Eva Olofsson (C), vice ordförande
Ingrid Ekström (SD)
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Dnr: -

§ 33 Information
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
a) Vård- och omsorgsplan – pågående arbete med gemensam vision för vård och omsorg i
kommunen (Dnr: 1151-2012).
- Återkoppling från Framtidsverkstad 2015-05-29. Upplevelsen av dagen var väldigt positiv.
Motsvarande dag kommer genomföras för LSS-verksamheten i höst.
b) Antal lediga lägenheter på särskilt boende 2015-06-17: Två lediga lägenheter på Ängslyckan
som ska renoveras, en på Solgården och en på Åsgården (som dock blivit erbjuden en person).
c) Antal sökande till särskilt boende 2015-06-17: Åtta personer.
d) Antal personer på korttidsboende 2015-06-17: Sex personer i dagsläget, två på ingång.
e) Personalstrategiska frågor
- Sommarbemanningen ser överlag bra ut. På rehabsidan saknas en tjänst på grund av
omstrukturering efter sjukdom. Utskottets ledamöter tackar tjänstemännen för en god planering
inför sommaren.
f) Återrapportering från remisskonferens 2015-06-15 avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal
(Dnr: 819-2014)
Alla 33 skånska kommuner var representerade. Upplevelsen från kommunerna var att det
saknas information från Region Skåne och att tidsplaneringen inte håller. Ängelholm har som
representant för Skåne NV-kommunerna begärt anstånd för att svara på remissen till minst 31/8.
Även kommunerna i 4-yes (Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Burlöv) kommer begära
anstånd.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 29-2015

§ 34 Ekonomisk uppföljning per 2015-04-30
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att vidta åtgärder och vid behov återkomma med förslag till åtgärder
till utskottet, för att minimera befarade underskott inom verksamheterna.
2. Förvaltningen påminns om uppdraget 2014-12-11 avseende översyn av taxor, avgifter och
hyror.
3. Förvaltningen uppdras ta fram enkla metoder för att beskriva vårdtyngd och vårdmängd
och förändringar av dessa över tiden inom särskilda boende, särskilda boende demens samt
hemvård och hemsjukvård. Förslag ska redovisas till utskottet skyndsamt, dock senast på
septembermötet.
4. Ekonomisk uppföljning per 2015-04-30 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt uppföljning och prognos per 2015-04-30 för vård- och
omsorgsutskottets verksamheter. Avvikelsen är -5 254 tkr och prognosen visar en avvikelse för
2015 på -13 478 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2015-04-30 för vård- och omsorgsutskottet

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Eva Olofsson (C), Stefan Pettersson (M), Ingrid Ekström (SD) och Anette
Hallberg (S): 1) Förvaltningen uppdras att vidta åtgärder och vid behov återkomma med förslag
till åtgärder till utskottet, för att minimera befarade underskott inom verksamheterna.
2) Förvaltningen påminns om uppdraget 2014-12-11 avseende översyn av taxor, avgifter och
hyror. 3) Förvaltningen uppdras ta fram enkla metoder för att beskriva vårdtyngd och vårdmängd
och förändringar av dessa över tiden inom särskilda boende, särskilda boende demens samt
hemvård och hemsjukvård. Förslag ska redovisas till utskottet skyndsamt, dock senast på
septembermötet. 4) Ekonomisk uppföljning per 2015-04-30 noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, HNSK, SEPN, CAKK, SUN, JBN)

___
Ajournering 14.42-14.50
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Dnr: 848-2015

§ 35 Nya hyreskontrakt för gruppboende (Erik Ljungs gata och
Majorsgatan)
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreliggande förslag till hyreskontrakt för gruppboende Erik Ljungs gata och Majorsgatan
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande uppdras underteckna avtalen.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av kommunens hyreskontrakt avseende lokaler för verksamheter inom vård och
omsorg samt LSS har inletts. Nuvarande kontrakt med AB SvalövsLokaler för Erik Ljungs gata
löper ut den 31 december 2018 respektive den 31 januari 2017 för Majorsgatan. AB SvalövsLokaler har lämnat förslag till nya kontrakt för dessa gruppboenden.
Förvaltningen redogör för vidare förutsättningar i sin förslagsskrivelse, daterad 2015-06-09.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-06-09
Förslag till hyreskontrakt för Erik Ljungs gata 1, inklusive bilagor
Förslag till hyreskontrakt för Majorsgatan 10, inklusive bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruses (S) förslag till utskottet för beslut i kommunstyrelsen: 1) Föreliggande förslag till
hyreskontrakt för gruppboende Erik Ljungs gata och Majorsgatan godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande uppdras underteckna avtalen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, CAKK)
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Dnr: 682-2015

§ 36 Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest
sjuka äldre 2015
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun ställer sig bakom Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om
mest sjuka äldre 2015.

Sammanfattning av ärendet
Från och med 2015-01-01 upphörde den av staten och SKL ingångna överenskommelsen om att
stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten ”Mest sjuka äldre”.
Det arbete som bedrivits inom ramen för satsningen 2011-2014 ska på sikt bli en integrerad del
av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet varför Skåne nu väljer att fortsätta det
gemensamma förbättringsarbetet för de nationella målen och dessutom arbetar med ytterligare
regionala mål. Även enskilda och idéburna utövare omfattas av satsningen.
Eftersom utvecklingsarbetet kom igång sent så finns medel kvar att fortsätta arbetet med de
mest sjuka äldre även under 2015. Därför har en handlingsplan för detta arbete tagits fram för
2015 i samarbete med Region Skåne.
Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 behandlar området
mest sjuka äldre specifikt och aktiviteterna är kopplade till de nationella/regionala målen samt ett
eget länsgemensamt mål som rör god psykisk hälsa för den äldre. Att beakta den äldres
medverkan, resurser och synpunkter och ta tillvara den närståendes möjligheter till medverkan
ingår som en del inom samtliga sex målområden.
Genom beslut i Kommunförbundet Skånes styrelse rekommenderas kommunerna att anta
handlingsplanen och arbeta vidare utifrån den.
Svalövs kommun har deltagit i äldresatsningen - som på det lokala planet benämns
Ledningskraft - tillsammans med Landskrona stad och Landskrona lasarett. Arbetet har nu
övergått till en arbetsgrupp till Närsjukvårdsrådet med fortsatt förbättringsarbete i fokus. Arbetet
bedrivs i enlighet med handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre
2015.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-06-08
Kommunförbundet Skånes protokoll 2015-03-27, § 277
Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015
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Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruses (S), Stefan Petterssons (M), Ingrid Ekströms (SD), Anette Hallbergs (S) och Eva
Olofssons (C) förslag till utskottet för beslut i kommunstyrelsen: Svalövs kommun ställer sig
bakom Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

