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Dnr: -

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

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
a) Antal lediga lägenheter på särskilt boende den 13 mars 2014:
Två lediga lägenheter särskilt boende demens, en lägenhet har erbjudits och en lägenhet
kommer att renoveras.
b) Antal sökande till särskilt boende den 13 mars 2014:
12 sökande till särskilt boende, varav fyra sökande befinner sig på korttidsboende.
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
c) Minska kostnaderna och användandet av timanställd personal (dnr 361-2014).
d) Budget 2015-2017.
e) Återkoppling IVO, tillsynsåterföring.
f) Återkoppling färdtjänstmöte med Region Skåne.
g) Nuläge med chefstillsättning i sektor social omsorg.
h) Uppföljning ny organisation.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 320-2014

§ 12 Resultatbalansering för särskilt boende, korttidsboende samt
hemvården i Vård och Omsorg för resultat år 2013
Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende, korttidsboende och hemvården för
2013 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2014-03-12. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna särskilt boende, korttidsboende samt hemvården, inom kommunal produktion
erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras
med system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till långsiktig
planering och inte endast fokus på det enskilda året. Denna skrivelse hanterar resultatöverföring
från 2013.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-12, inkl. bilaga Överskridande av
personalkostnader samt materiella kostnader inom Hemvården 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Resultaten för
de tre resultatenheterna särskilt boende, korttidsboende och hemvården för 2013 fastställs enligt
tabell i skrivelse daterad 2014-03-12. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, MEKN, JBN)
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Dnr: 142-2014

§ 13 Uppföljning februari 2014
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonom Mari-Anne Kristensen lämnar en redogörelse för februari månads uppföljning 2014.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, MEKN, JBN)
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Dnr: 204-2014

§ 14 Remissvar angående Förslag på regional utvecklingsenhet för
socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Vård- och omsorgsutskottet antar remissvaret daterat 2014-02-21.

Sammanfattning av ärendet
I avtalet med Staten och Sveriges Kommuner och Landsting om utveckling av stöd till en
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård, har
Kommunförbundet Skåne tagit på sig att ta fram ett förslag på hur stödet kan organiseras och
finansieras efter att det statliga stödet har upphört. Kommunförbundet Skåne föreslår att en
regional utvecklingsenhet inrättas inom Kommunförbundet Skåne. Den ska rikta sig till
socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorgen utifrån
socialtjänstens särskilda behov av kunskapsutveckling enligt vad som lyfts fram i utredningen
”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18).
Den regionala utvecklingsenheten föreslås starta upp under 2015 i takt med att den statliga
finansieringen av nuvarande utvecklingstjänster upphör. Enheten uppskattas bestå av åtta
grundtjänster till en kostnad av 5,5 mkr som samfinansieras av Skånes kommuner.
Kommunförbundet Skåne önskar nu få synpunkter på förslaget att inrätta en regional
utvecklingsenhet.

Beslutsunderlag
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

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Vård- och omsorgsutskottet antar remissvaret daterat 2014-02-21.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, AAFR)
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Dnr: 884-2013

§ 15 Svar till Arbetsmiljöverket avseende ISM 2013/29616,
ISM 2013/29615, ISM 2013/29612, ISM 2013/29613, ISM 2013/40930
och ISM 2013/40929
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Vård- och omsorgsutskottet antar förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder och de
begärda rutinerna som sin egen och överlämnar redovisningen till Arbetsmiljöverket.

Sammanfattning av ärendet
I november 2013 var Arbetsmiljöverket på inspektion utifrån projektet ”Ergonomi i kvinnors
arbetsmiljö” som är en del av Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö.
Inspektion genomfördes i hemvården i Team Slätten och Team Åsen på Solgården och
Åsgårdens särskilda boende samt Felestad gruppbostad inom LSS.
Arbetsmiljöverket redovisar i inspektionsmeddelanden daterade 2013-11-27 de krav som ska
åtgärdas. I skrivelsen daterad 2014-03-06 redovisas vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-06
Inspektionsmeddelande ISM 2013/29612, ISM 2013/29613 och ISM 2013/40930, daterat
2013-11-27
Inspektionsmeddelande ISM 2013/40929, daterat 2013-11-27
Inspektionsmeddelande ISM 2013/29616, daterat 2013-11-27
Inspektionsmeddelande ISM 2013/29615, daterat 2013-11-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Vård- och omsorgsutskottet antar förvaltningens redovisning av vidtagna
åtgärder och de begärda rutinerna som sin egen och överlämnar redovisningen till
Arbetsmiljöverket.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN)
Arbetsmiljöverket

Justerare
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Dnr: 1308-2013

§ 16 Svar till Arbetsmiljöverket avseende ISM 2013/41652
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Vård- och omsorgsutskottet antar förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder som sin
egen och överlämnar redovisningen till Arbetsmiljöverket.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket redovisar i sitt inspektionsmeddelande daterat 2013-12-09 brister i förhållande
till gällande arbetsmiljöregler. I skrivelsen daterad 2014-03-06 redovisas vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-06
Inspektionsmeddelande ISM 2013/41652, daterat 2013-12-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Vård- och omsorgsutskottet antar förvaltningens redovisning av vidtagna
åtgärder som sin egen och överlämnar redovisningen till Arbetsmiljöverket.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, CMNN)
Arbetsmiljöverket

Justerare
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Dnr: 1301-2013

§ 17 Överenskommelse – Stimulansbidrag för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa 2014
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Svalövs kommun ansluter sig till eHälsa 2014.
2. Susanne Nilsson utses som kommunsamordnare för eHälsa i Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och socialdepartementet är överens om att påskynda
och underlätta utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten. Detta sker dels via stimulansmedel till
gemensamma aktiviteter och projekt i länet/regionen med regionala samordnare som är
ansvariga för nationella utveckling och stödinsatser. Denna överenskommelse avser
stimulansmedel för 2014. Genom stimulansmedlen har Kommunförbundet Skåne åtagit sig att
organisera och stödja regional samverkan samt verka för att kommunerna arbetar för de
nationellt angivna målen enligt nedan.
Målen för satsningen är att öka:
- Användning av e-tjänster.
- Andelen personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och
behörighetsidentifikation.
- Andelen berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information
mobilt.
- Användningen av Nationell Patientöversikt, NPÖ, i kommunerna och hos enskilda vårdgivare.
Behörig personal ska kunna ta del av och tillgängliggöra information i NPÖ. Detta avser
dokumentation enligt HSL.
- Andelen digitala trygghetslarm i förhållande till andelen beviljade trygghetslarm.
- Andelen kommuner som beslutat om handlingsplaner för verksamhetsutveckling enligt
konceptet för ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. Digital teknik har
stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och
delaktiga i samhället.
Utifrån målen skall varje kommun skriva projektplaner för sina utvecklingsområden. Dessa
projektplaner ligger sedan till grund för ansökan om projektmedel. Projektmedel som beviljas
utbetalas efter utförda aktiviteter.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-11
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, daterad 2013-12-13

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Svalövs kommun ansluter sig till eHälsa 2014. Susanne Nilsson utses som
kommunsamordnare för eHälsa i Svalövs kommun.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SUN)
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Dnr: 47-2013

§ 18 Kvalitetsuppföljning LOV
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
2. Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 2013-02-13,
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige, dnr 183-2010, med stöd av lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) att valfrihetssystem inom hemtjänsten skulle införas i
Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. Beslutet innebar dessutom att
kommunfullmäktige antog ett förfrågningsunderlag med krav som de externa utförarna ska
uppfylla för att bli godkända som utförare av service- och/eller omvårdnadsinsatser i kommunen.
Kommunen är huvudman för samtliga hemtjänstsinsatser som genomförs i kommunen, även av
externa utförare. Det är därför viktigt att kommunen följer upp att de krav som ställts också följs.
Kommunfullmäktige antog därför den 30 maj 2011, dnr 449-2011, rutiner för uppföljning av LOV.
En första kvalitetsuppföljning genomfördes under hösten 2012 och rapporten antogs av
kommunfullmäktige 2013-02-25, § 21. Under hösten 2013 har en andra kvalitetsuppföljning av
Hemvården i Svalövs kommun genomförts. Resultatet av uppföljningen presenteras i bifogad
rapport.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-13
Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 2013-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens
skrivelse som sin egen.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Rapporten ”Kvalitetsuppföljning –
Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 2013-02-13, noteras.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, AAFR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

