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Dnr: -

§ 45 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). En framtidsverkstad för LSS genomfördes 2015-09-30.
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
b) Antal lediga lägenheter på särskilt boende 2015-10-08: En på Solgården och två på
Ängslyckan, varav en för särskilt boende demens.
c) Antal sökande till särskilt boende 2015-10-08: Tio sökande, varav fem sökande till särskilt
boende demens (två av dessa bor idag på korttiden).
d) Antal personer på korttidsboende 2015-10-08: Tolv brukare, varav två väntar på plats i särskilt
boende demens.
e) Övergripande statistik avseende SoL-utredningar, biståndsbeslut och hemtjänstinsatser m.m.
f) Personalstrategiska frågor
- Budgetplanering för 2016, inklusive diskussioner kring hur hög grundbemanningen ska vara.
g) Information om processen kring nytt hälso- och sjukvårdsavtal (Dnr: 819-2014)
Kommunerna har varit kritiska till avtalsförslaget. Planerad start för det nya avtalet är uppskjuten
till 2016-08-31. Information om processen finns på Kommunförbundet Skånes hemsida:
http://kfsk.se/socialtjanst/nytt-halso-och-sjukvardsavtal-2/
i) Information om planerad regional utvecklingsenhet för socialtjänst/vård och omsorg
(Dnr: 204-2014)
14 av 33 kommuner har tecknat avtal för att starta upp den regionala utvecklingsenheten. Det
genererar dock inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att starta upp enheten i den form
som det var tänkt. Kommunförbundet Skåne återkommer med information kring alternativa
former för samarbete avseende regionalt utvecklingsstöd.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 29-2015

§ 46 Delårsbokslut per 2015-08-31 för vård- och omsorgsutskottet
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Delårsbokslut per 2015-08-31 för vård- och omsorgsutskottet noteras.
2. Det noteras att inom hemvården finns det inte längre någon extern utförare.

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Vård- och omsorgsutskottet uppdras att lägga en realistisk intäktsbudget för 2016. Det
underskott i verksamheten som till följd av detta uppstår i inledningen av 2016 hanteras i
kompletteringsbudget I 2016.
2. Kommunstyrelsen uppdras utreda och komma med förslag kring organisering så att
ekonomiskt ansvar för verksamheter och beslut som rör dessa verksamheter hanteras av
samma organ. För vård- och omsorgsutskottets del rör det internatplaceringar enligt LSS.

Icke deltagande i beslut
Eva Olofsson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delårsbokslut per 2015-08-31 för vård- och
omsorgsutskottets verksamheter. Avvikelsen för vård och omsorg är -5 782 tkr och prognosen
visar en avvikelse för 2015 på -4 780 tkr. Avvikelsen för LSS är -1 782 tkr och prognosen visar en
avvikelse för 2015 på -1 800 tkr.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut per 2015-08-31 för vård- och omsorgsutskottet

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruses (S), Stefan Petterssons (M), Anette Hallbergs (S) och Ingrid Ekströms (SD)
förslag till beslut i vård- och omsorgsutskottet: 1) Delårsbokslut per 2015-08-31 för vård- och
omsorgsutskottet noteras. 2) Det noteras att inom hemvården finns det inte längre någon extern
utförare.
Karl-Erik Kruses (S), Stefan Petterssons (M), Anette Hallbergs (S) och Ingrid Ekströms (SD)
förslag till vård- och omsorgsutskottet för beslut i kommunstyrelsen: 1) Vård- och omsorgsutskottet uppdras att lägga en realistisk intäktsbudget för 2016. Det underskott i verksamheten
som till följd av detta uppstår i inledningen av 2016 hanteras i kompletteringsbudget I 2016. 2)
Kommunstyrelsen uppdras utreda och komma med förslag kring organisering så att ekonomiskt
ansvar för verksamheter och beslut som rör dessa verksamheter hanteras av samma organ. För
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
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Dnr: 1150-2015

§ 47 Taxor inom vård och omsorgs verksamheter 2016
Vård- och omsorgsutskottets beslut
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.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett arbetsmaterial avseende taxor inom vård och
omsorgs verksamheter.
Arbetsmaterialet diskuterades på sammanträdet.

Beslutsunderlag
-

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

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: 1151-2012

§ 48 Vision för vård och omsorg
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Förslaget till vision för vård och omsorg kommer att skickas på remiss till de politiska
partierna och intresseorganisationer. Remissynpunkter ska ha inkommit senast 2016-01-31.

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsberedningen utarbetade under 2012 ett förslag till en vård- och omsorgsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 18, att Förslaget till vård- och omsorgsplan noteras
och överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
Enligt 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Målen för äldrepolitiken är att äldre ska
- kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,
- kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
- bemötas med respekt, samt
- ha tillgång till god vård och omsorg.
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vård- och
omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att diskutera framtidens vård
och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett avstamp i arbetet med att ta fram en plan
för de närmaste fem åren som handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Nästa steg i
denna process är att ta fram en gemensam vision för vård och omsorg.
Förvaltningen har utifrån vad som framkom under framtidsverkstaden, socialtjänstlagen och dess
värdegrund samt de nationella målen för äldrepolitiken utarbetat olika förslag till en framtida
vision för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-09-24
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, § 18

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1) Informationen noteras. 2) Förslaget till vision för vård och omsorg kommer
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att skickas på remiss till de politiska partierna och intresseorganisationer. Remissynpunkter ska
ha inkommit senast 2016-01-31.

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: 1197-2015

§ 49 Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Frågan avseende framtida lokalbehov för särskilt boende och särskilt boende demens
skickas på remiss till de politiska partierna och intresseorganisationer. Remissynpunkter ska
ha inkommit senast 2016-01-31.

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsberedningen utarbetade under 2012 ett förslag till en vård- och omsorgsplan.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-25, § 18, att Förslaget till vård- och omsorgsplan noteras
och överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vård- och
omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att diskutera framtidens vård
och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett avstamp i arbetet med att ta fram en plan
för de närmaste fem åren som handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Ett led i
detta arbete är att se över kommunens särskilda boenden och särskilda boenden demens.
I takt med att antalet äldre ökar i kommunen kan förvaltningen se ett behov av ett utökat antal
platser för särskilt boende demens och särskilt boende allmän inriktning. Förvaltningen ger i sin
förslagsskrivelse, daterad 2015-09-24, en översyn av kommunens särskilda boenden och
särskilda boenden demens och hur de svarar mot framtida behov.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-09-30, inkl bilaga 1-3

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1) Informationen noteras. 2) Frågan avseende framtida lokalbehov för
särskilt boende och särskilt boende demens skickas på remiss till de politiska partierna och
intresseorganisationer. Remissynpunkter ska ha inkommit senast 2016-01-31.

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