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Dnr: -

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

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). Minnesanteckningar från Framtidsverkstad för LSS 2015-09-30.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
b) Antal lediga lägenheter på särskilt boende per 2015-12-10: 1 st (Ängslyckan)
c) Antal sökande till särskilt boende per 2015-12-10: 14 köande
d) Antal personer på korttidsboende per 2015-12-10: e) GPS-projekt på Ängslyckan: Försök med skyddsåtgärd med samtycke från brukare i syfte att
förhindra att brukare går vilse.
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
f) Personalstrategiska frågor
Kommunals nya avtal ej klart, beräknas färdigt i januari.
Ordförande Karl-Erik Kruse informerar om:
g) Planerade datum 2016 för kommande vård- och omsorgsnämnd
Nämnden sammanträder preliminärt följande datum: 21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april,
12 maj, 16 juni, 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 17 november, 15 december. Definitivt
beslut fattas på nämndens sammanträde i januari.
__
Ajournering kl 13.55-14.20
__
Verksamhetschef Monica Ingves informerar om:
h) Pågående arbete kring förändring av verksamheten Mobila teamet.
Vård- och omsorgsutskottet medger att Josefin Jacobsson (praktikant) och Rebecca Fouse
(praktikant) har rätt att delta på sammanträdet och lämna information om:
i) Sitt uppdrag under praktiken som socionom hos LSS-handläggare - Framtida behov inom LSS vad säger brukarna själv (åldersgruppen 15 år - 30 år) - återkoppling av intervjuerna.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-12-10

Sida 5/15

Dnr: 29-2015

§ 59 Ekonomisk uppföljning per 2015-10-31 för vård- och
omsorgsutskottet
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 2015-10-31 för vård- och omsorgsutskottet noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt uppföljning och prognos per 2015-10-31 för vård- och
omsorgsutskottets verksamheter. Avvikelsen för vård och omsorg är -6 259 tkr och prognosen
visar en avvikelse för 2015 på -5 645 tkr. Avvikelsen för LSS är -1 949 tkr och prognosen visar en
avvikelse för 2015 på -2 430 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2015-10-31 för vård- och omsorgsutskottet

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Ekonomisk uppföljning per 2015-10-31 för vård- och omsorgsutskottet
noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, HNSK, SEPN, MAIS)
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Dnr: 1150-2015

§ 60 Taxor inom vård och omsorgs verksamheter 2016
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar det allmänna
pensionssystemens knytning till olika index. Ny ställning till vilket indexbelopp olika taxor ska
knytas till får prövas på nytt när detta underlag är klart.

Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Trygghetslarm
• Taxan för trygghetslarm höjs från 227 kr till 230 kr från och med den 1 januari 2016.
Taxan för larm uppräknas därefter årligen med prisbasbeloppet.
• En installationskostnad för trygghetslarm på 225 kr införs från och med den
1 januari 2016. Installationskostnaden uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
2. Matdistribution
• Taxan för matdistribution höjs från 12 kr till 20 kr per portion från och med den
1 januari 2016. Kostnaden för matdistribution uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
3. Hemsjukvård
• Taxan för hemsjukvård höjs från 202 kr till 283 kr och taket från 1009 kr till 1414 kr
från och med den 1 januari 2016. Kostnaden för hemsjukvård uppräknas därefter
årligen med prisbasbeloppet.
4. Förbrukningsvaror
• Från och med den 1 januari 2016 införs en avgift på 100 kr per månad som ersättning
för utlägg för förbrukningsvaror såsom toalett- och hushållspapper, tvättlappar, tvättoch sköljmedel, rengöringsmedel, städmaterial, avfallspåsar och glödlampor i fast
armatur. Avgiften för förbrukningsvaror införs i enlighet med alternativ 2, vilket innebär
att förbehållsbeloppet minskas även med posten för förbrukningsvaror. Avgiften för
förbrukningsvaror motsvarar vad Konsumentverket beräknar för posten
förbrukningsvaror i ett ensamhushåll och följer framgent konsumentverkets beräkning.
Höjning av avgift för förbrukningsvaror sker vid fastställande av kommande års taxa.
5. Tillfälligt korttidsboende
• Från och med den 1 januari 2016 delas avgiften för tillfälligt korttidsboende upp i en
omvårdnadsavgift motsvarande högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) per
månad dividerat med 30 samt en avgift för kost motsvarande kostnader för alla mål i
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särskilt boende per månad dividerat med 30. Samtidigt införs en avgift för
förbrukningsvaror motsvarande avgift för förbrukningsvaror per månad i särskilt
boende dividerat med 30.
Omvårdnadsavgiften för tillfälligt korttidsboende justeras framgent vid förändringar av
högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen), vilket inkluderar både justeringar i
samband med förändringar av prisbasbeloppets nivå men även avseende höjt
takbelopp för högkostnadsskyddet. Avgift för kost och förbrukningsvaror för tillfälligt
korttidsboende justeras i samband med att dessa avgifter förändras för särskilt
boende.

6. Dagvård med demensinriktning
• Från och med den 1 januari 2016 tas avgiften för dagvård med demensinriktning bort.
Detta innebär att brukaren endast betalar för matkostnad (lunch) enligt de priser som
sedan tidigare har fastställts av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 134, och som
årligen justeras i enlighet med prisbasbeloppet.
7. Hjälpmedel
• Svalövs kommuns nuvarande lokala produktanvisningar för hjälpmedel upphör att
gälla den 1 januari 2016.
• Från och med den 1 januari 2016 får den enskilde köpa hjälpmedel som finns i
Medelpunktens sortiment och kostar under 400 kr inkl moms enligt Medelpunktens
prislista.
• Korttidslån av hjälpmedel definieras till att avse lån av hjälpmedel upp till tre månader.
• Kostnaden för korttidslån av hjälpmedel höjs från 101 kr till 300 kr från och med den
1 januari 2016. Efter tre månaders lån tillkommer en avgift om 100 kr för påbörjad 4
veckors period.

Ej deltagande i beslut
Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Vid vård- och omsorgsutskottets sammanträde 2015-10-08, § 47, diskuterades ett arbetsmaterial
som kommunförvaltningen sammanställt avseende taxor inom vård och omsorgs verksamheter.
Vård- och omsorgsutskottet beslutade att 1) Informationen noteras. 2) Utskottet uppdrar åt
ordförande i samråd med vice ordförande att bjuda in representanter för intresseorganisationer
representerade i Rådet för funktionshindrade och pensionärer till en dialog avseende förslaget till
taxor. Därefter kommer ärendet tas upp i vård- och omsorgsutskottet med sikte på beslut i
kommunfullmäktige i december.
En information för representanter från Rådet för funktionshindrade och pensionärer gavs
2015-10-27 och för kommunstyrelsen 2015-11-12.
Synpunkter har inkommit från Svalövs PRO-samorganisation.
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Information lämnades på kommunstyrelsens sammanträden 2015-11-16 och 2015-12-07.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-11-27
Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) - utdrag ur Budgetpropositionen för
2016 (prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 25), s. 13
Vård- och omsorgsutskottets beslut 2014-12-11, § 56
Kommunfullmäktiges beslut 2008-11-24, § 134

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S) och Sara Billquist Selberg (L): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
underlag som redovisar det allmänna pensionssystemens knytning till olika index. Ny ställning till
vilket indexbelopp olika taxor ska knytas till får prövas på nytt när detta underlag är klart.
Karl-Erik Kruses (S) och Sara Billquist Selbergs (L) förslag till utskottet för förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Trygghetslarm
• Taxan för trygghetslarm höjs från 227 kr till 230 kr från och med den 1 januari 2016.
Taxan för larm uppräknas därefter årligen med prisbasbeloppet.
• En installationskostnad för trygghetslarm på 225 kr införs från och med den
1 januari 2016. Installationskostnaden uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
2. Matdistribution
• Taxan för matdistribution höjs från 12 kr till 20 kr per portion från och med den
1 januari 2016. Kostnaden för matdistribution uppräknas därefter årligen med
prisbasbeloppet.
3. Hemsjukvård
• Taxan för hemsjukvård höjs från 202 kr till 283 kr och taket från 1009 kr till 1414 kr
från och med den 1 januari 2016. Kostnaden för hemsjukvård uppräknas därefter
årligen med prisbasbeloppet.
4. Förbrukningsvaror
• Från och med den 1 januari 2016 införs en avgift på 100 kr per månad som ersättning
för utlägg för förbrukningsvaror såsom toalett- och hushållspapper, tvättlappar, tvättoch sköljmedel, rengöringsmedel, städmaterial, avfallspåsar och glödlampor i fast
armatur. Avgiften för förbrukningsvaror införs i enlighet med alternativ 2, vilket innebär
att förbehållsbeloppet minskas även med posten för förbrukningsvaror. Avgiften för
förbrukningsvaror motsvarar vad Konsumentverket beräknar för posten
förbrukningsvaror i ett ensamhushåll och följer framgent konsumentverkets beräkning.
Höjning av avgift för förbrukningsvaror sker vid fastställande av kommande års taxa.
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5. Tillfälligt korttidsboende
• Från och med den 1 januari 2016 delas avgiften för tillfälligt korttidsboende upp i en
omvårdnadsavgift motsvarande högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) per
månad dividerat med 30 samt en avgift för kost motsvarande kostnader för alla mål i
särskilt boende per månad dividerat med 30. Samtidigt införs en avgift för
förbrukningsvaror motsvarande avgift för förbrukningsvaror per månad i särskilt
boende dividerat med 30.
• Omvårdnadsavgiften för tillfälligt korttidsboende justeras framgent vid förändringar av
högkostnadsskyddet (8 kap. 5 § socialtjänstlagen), vilket inkluderar både justeringar i
samband med förändringar av prisbasbeloppets nivå men även avseende höjt
takbelopp för högkostnadsskyddet. Avgift för kost och förbrukningsvaror för tillfälligt
korttidsboende justeras i samband med att dessa avgifter förändras för särskilt
boende.
6. Dagvård med demensinriktning
• Från och med den 1 januari 2016 tas avgiften för dagvård med demensinriktning bort.
Detta innebär att brukaren endast betalar för matkostnad (lunch) enligt de priser som
sedan tidigare har fastställts av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 134, och som
årligen justeras i enlighet med prisbasbeloppet.
7. Hjälpmedel
• Svalövs kommuns nuvarande lokala produktanvisningar för hjälpmedel upphör att
gälla den 1 januari 2016.
• Från och med den 1 januari 2016 får den enskilde köpa hjälpmedel som finns i
Medelpunktens sortiment och kostar under 400 kr inkl moms enligt Medelpunktens
prislista.
• Korttidslån av hjälpmedel definieras till att avse lån av hjälpmedel upp till tre månader.
• Kostnaden för korttidslån av hjälpmedel höjs från 101 kr till 300 kr från och med den
1 januari 2016. Efter tre månaders lån tillkommer en avgift om 100 kr för påbörjad 4
veckors period.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, CAKK)
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Dnr: 1314-2015

§ 61 Revidering av reglemente för rådet för funktionshindrade och
pensionärer
Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer antas.
2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om vilka organisationer
som ska vara representerade i rådet, samt med hur många ledamöter och ersättare.

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Förvaltningen uppdras utarbeta förslag på reglemente där nuvarande råd för funktionshindrade och pensionärer ombildas till ett råd för funktionshindrade och ett råd för
pensionärer.

Sammanfattning av ärendet
Rådet för funktionshindrade och pensionärer är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsens
vård- och omsorgsutskott. I och med att utskottet avvecklas i samband med ny politisk
organisation från och med 2016-01-01 behöver reglementet ses över.
I föreliggande förslag till reglemente är rådet knutet till kommande vård- och omsorgsnämnd.
Ordförande och vice ordförande blir också ordförande och vice ordförande i rådet och respektive
ledamot och ersättare är tillika ledamot och ersättare i rådet.
Förslaget till reglemente innebär också att kommunfullmäktige bemyndigar vård- och omsorgsnämnden att framöver fatta beslut om vilka organisationer som ska vara representerade i rådet,
samt med hur många ledamöter och ersättare.
Förutom de organisatoriska förändringarna föreslås följande förändring under § 4: ”Rådet har rätt
att till sig adjungera företrädare för handikapporganisationer” ersätts med ”Rådet har rätt att till
sig adjungera representanter från organisationer för funktionshindrade och pensionärer som inte
ingår i rådet”.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-11-30
Förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruses (S) förslag till utskottet för förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och
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pensionärer antas. 2) Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om vilka
organisationer som ska vara representerade i rådet, samt med hur många ledamöter och
ersättare.
Karl-Erik Kruses (S) förslag till utskottet för beslut i kommunstyrelsen: Förvaltningen uppdras
utarbeta förslag på reglemente där nuvarande råd för funktionshindrade och pensionärer
ombildas till ett råd för funktionshindrade och ett råd för pensionärer.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ, JAON, BRG, SERM, CAKK)
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Dnr:

§ 62 Utredning av växelvård och avlastningsenhet
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och lokaliseringen av avlastningsoch växelvårdsverksamhet i enlighet med intentionerna i ordförandes skrivelse, daterad
2015-11-30.

Sammanfattning av ärendet
Den demografiska situationen i landet medför att antalet personer som är 80 år och äldre är
relativt konstant under de närmaste åren. Från 2021 och framåt kommer antalet personer som är
80 år och äldre däremot att öka kraftigt. Det finns ett behov av att planera vilka vårdformer som
ska erbjudas framtida äldre.
Ordförande för vård- och omsorgsutskottet redogör för möjligheter till former till avlastnings- och
växelvård i Svalövs kommun. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att utreda förutsättningarna och
möjlig lokalisering av sådan vård.

Beslutsunderlag
Skrivelse från utskottets ordförande, daterad 2015-11-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Sara Billquist Selberg (L), Ingrid Ekström (SD), Håkan Andersson (C) och
Eva Olofsson (C): Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och lokaliseringen av
avlastnings- och växelvårdsverksamhet i enlighet med intentionerna i ordförandes skrivelse,
daterad 2015-11-30.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, CAKK)
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Dnr: 1367-2015

§ 63 Motion, Nytt trygghetsboende
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Ordförandes yttrande antas som utskottets eget.
2. Förvaltningen uppdras utreda förutsättningarna för att skapa trygghetsboende i kommunen.

Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av inkommet yttrande och fattat beslut i vård- och omsorgsutskottet bifalls
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) har lämnat in en motion rörande trygghetsboende. I
motionen föreslås att förutsättningarna för att skapa trygghetsboende utreds.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30, § 199, att lämna motionen till kommunstyrelsen för
handläggning. Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2015-12-07 motionen till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande.
Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande.

Beslutsunderlag
Yttrande från ordförande i vård- och omsorgsutskottet
Motion från Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C), inkommen 2015-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Ingrid Ekström (SD):
1) Ordförandes yttrande antas som utskottets eget. 2) Förvaltningen uppdras utreda
förutsättningarna för att skapa trygghetsboende i kommunen.
Karl-Erik Kruses (S), Eva Olofssons (C), Håkan Anderssons (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag
till utskottet för förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Mot bakgrund av
inkommet yttrande och fattat beslut i vård- och omsorgsutskottet bifalls motionen.

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

§ 64 Avslutning
Mot bakgrund av att dagens sammanträde är det sista för vård- och omsorgsutskottet tackar
ordförande Karl-Erik Kruse ledamöter, ersättare och förvaltningen för ett gott samarbete.
Vård- och omsorgsutskottets vice ordförande Eva Olofsson tackar i sin tur ordförande för dennes
insats.
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