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Dnr: -

§ 38 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). Arbetet pågår enligt tre spår; demens, inflytande och kompetens.
2015-09-30 kommer det hållas framtidsverkstad för LSS, 9-16 i fullmäktigesalen. Ordinarie
ledamöter från utskottet beräknas delta, vid förhinder vidtalas personlig ersättare.
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
b) Antal lediga lägenheter på särskilt boende 2015-08-20: två på Ängslyckan under renovering
och två på Solgården, varav en på demens. Dessa har också renoveringsbehov.
c) Antal sökande till särskilt boende 2015-08-20: tio personer, varav sex av dessa är på
korttidsboende.
d) Antal personer på korttidsboende 2015-08-20: åtta personer, varav två som har växelvård.
e) Övergripande statistik avseende SoL-utredningar, biståndsbeslut och hemtjänstinsatser m.m
som redovisas varje kvartal. Susanne Persson återkommer till septembersammanträdet
angående möjligheter att redovisa statistiken oftare och i digital form.
f) Personalstrategiska frågor
- sommarbemanning
Sommaren har varit lugnare än tidigare år, även om det har funnits dagar som har varit svårt att
bemanna fullt avseende såväl sjuksköterskor som personal på särskilda boenden. Även LSSverksamheten har fungerat bra. Utskottets ledamöter tackar tjänstemännen för en god
arbetsinsats under sommaren.
- årsarbetstidsavtal
Ett eventuellt nytt avtal kommer inte att träda i kraft under hösten.
- pågående ärenden
Två pågående ärenden på Solgården, dels avseende personalbemötande, dels avseende
försvunnen medicin.
- lönekriterier
Översyn kommer att ske under hösten avseende hur lönekriterier kopplas till kommunens
övergripande mål.
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g) Yttrande från Skåne Nordväst avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal (Dnr: 819-2014)
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-17. Kommunstyrelsens
ordförande har fått bemyndigande att skriva under. Skåne Nordväst har fått anstånd att svara till
2015-08-31.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 29-2015

§ 39 Ekonomisk uppföljning per 2015-06-30
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Det noteras att ärende Åtgärder för att minska budgetunderskottet 2015 behandlar förslag
till åtgärder för ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt uppföljning och prognos per 2015-06-30 för vård- och
omsorgsutskottets verksamheter. Avvikelsen för vård- och omsorg är -4 595 tkr och prognosen
visar en avvikelse för 2015 på -5 700 tkr. Avvikelsen för LSS är -974 tkr och prognosen visar en
avvikelse för 2015 på -1 330 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2015-06-30 för vård- och omsorgsutskottet

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Eva Olofsson (C), Linda Lindberg (SD), Stefan Pettersson (M) och Håkan
Andersson (C): 1) Informationen noteras. 2) Det noteras att ärende Åtgärder för att minska
budgetunderskottet 2015 behandlar förslag till åtgärder för ekonomi i balans.

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

__
Ajournering 15.05-15.15
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Dnr: 7-2015

§ 40 Åtgärder för att minska budgetunderskottet 2015 för vård och
omsorg samt LSS
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Förvaltningens redovisning avseende åtgärder för ekonomi i balans noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur man kan organisera
anhörigstöd med eller utan resurstillskott om 200 000 kronor.

Vård- och omsorgsutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Förslaget om nedläggning av dagverksamhet för demenssjuka avslås, då en sådan
nedläggning sannolikt kommer att öka kostnaderna för demensvården på sikt och dessutom
innebär en oacceptabel kvalitetsförsämring av demensvården.
2. Beslut i den delen som rör anhörigstöd avvaktas, i väntan på vård- och omsorgsutskottets
utredning i frågan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-01 § 115 följande beslut: 1) Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras hålla givna budgetar. 2) Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans
med ledningsgruppen komma med förslag till åtgärder för att hålla given totalbudget för Svalövs
kommun och att detta ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Förvaltningen har tagit fram förslag till handlingsplan för åtgärder, daterad 2015-07-14. Det var
med i det underlag som presenterades på kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-17.

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan för åtgärder från förvaltningen, daterat 2015-07-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Eva Olofsson (C), Stefan Pettersson (M), Håkan Andersson (C) och Linda
Lindberg (SD): 1) Förvaltningens redovisning avseende åtgärder för ekonomi i balans noteras.
2) Förvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag till hur man kan organisera
anhörigstöd med eller utan resurstillskott om 200 000 kronor.
Karl-Erik Kruses (S), Eva Olofssons (C), Stefan Petterssons (M), Håkan Anderssons (C) och
Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Förslaget om nedläggning av
dagverksamhet för demenssjuka avslås, då en sådan nedläggning sannolikt kommer att öka
kostnaderna för demensvården på sikt och dessutom innebär en oacceptabel kvalitetsförsämring
av demensvården. 2) Beslut i den delen som rör anhörigstöd avvaktas, i väntan på vård- och
omsorgsutskottets utredning i frågan.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, CAKK, SEPN, SUN, HNSK)

Protokollsanteckning från Sara Billquist Selberg (FP)
Jag instämmer i förslagen till beslut i vård- och omsorgsutskottet och kommunstyrelsen.
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Dnr: 26-2015

§ 41 Återrapportering av synpunkter för vård- och omsorgsutskottet
kvartal 2 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 andra kvartalet 2015 inkom tre synpunkter till vård- och omsorgsutskottet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-08-12

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)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsutskottet

Sammanträdesprotokoll
2015-08-20

Sida
10/11

Dnr: 14-2015

§ 42 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 2 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 2 2015 finns fyra beslut att rapportera, samtliga beslut inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-08-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 2 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: 1047-2015

§ 43 Översyn av eventuell avgift för taxiresor i samband med
rehabiliteringsåtgärd inför planerad hemgång till den egna bostaden
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att se över en eventuell avgift för taxiresor i samband med
rehabiliteringsåtgärd inför planerad hemgång till den egna bostaden för de som inte har
färdtjänst.

Sammanfattning av ärendet
Det behövs en översyn över möjligheten att införa en eventuell avgift för taxiresor i samband
med rehabiliteringsåtgärd inför planerad hemgång till den egna bostaden för de som inte har
färdtjänst.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Förvaltningen uppdras att se över en eventuell avgift för taxiresor i samband
med rehabiliteringsåtgärd inför planerad hemgång till den egna bostaden för de som inte har
färdtjänst.

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