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Dnr: -

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

Sammanfattning av ärendet
Ekonomerna Mari-Anne Kristensen och Gulsum Ahmed informerar om:
a) Ekonomisk uppföljning för LSS-verksamheten till och med maj 2014.
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
b) Antal lediga lägenheter på särskilt boende den 18 juni 2014:
Fyra lediga lägenheter på Solgården, inklusive en lägenhet särskilt boende demens.
c) Antal sökande till särskilt boende den 18 juni 2014:
Sex sökande till särskilt boende, varav två befinner sig på korttidsboende.
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
d) Brist på sjuksköterskor och sommarsituationen generellt inom vård och omsorg.
e) eHälsa (dnr 1301-2013).
f) Ledningskraft: Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2014
(dnr 1298-2013).
g) Återkoppling av förvaltningens studiebesök i Trosa för vidareutveckling av LOV.
h) Uppföljning, Social sektors handlingsplan för att minska kostnaderna för visstidsanställda med
timlön (dnr 30-2014).
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 1264-2013

§ 31 Motion, Angående vård i livets slutskede
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2014-06-09, antas som vård- och
omsorgsutskottets eget.

Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till yttrandet från vård- och
omsorgsutskottet.
2. Motionens andra att-sats avslås.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har 2013-12-02 lämnat in en motion som rör vård i livets slutskede.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag dels att utreda ett
införande i vår kommun av ett system för vård i livets slutskede i likhet med VILA i Kävlinge, dels
att inriktningen ska vara att verksamheten kommer igång 2015-01-01.
Motionen har av kommunstyrelsen remitteras till vård- och omsorgsutskottet för yttrande.
För att få en bild av vad VILA är har kommunförvaltningen varit på ett studiebesök på VILA
enheten i Kävlinge. VILA står för: Vård efter sitt behov, Ingen smärta, Lugn och värdighet,
Ansvarskännande och kunnig personal.
I Svalövs kommun finns inga speciella korttidsplatser för palliativ vård, men finns behov så
erbjuder vi det. Närstående kan erbjudas övernattning. Biståndsbeslut krävs för plats på
korttiden. I Svalövs kommun finns en kompetensgrupp i Palliativ vård. Gruppen består av
sjuksköterskor, arbetsterapeut och undersköterskor från hemvården och särskilda boende.
Väljer vårdtagaren att stanna kvar i sin bostad i livets slutskede är det ordinarie team och
undersköterskan i hemvården som ansvarar för omvårdnaden. Närstående har stor betydelse i
det palliativa omvårdnadsarbetet och ges alltid möjlighet till medverkan.
Då Kävlinge kommun har en befolkningsmängd på ca 33 000 invånare och Svalövs kommun har
ca 13 300 invånare, ser kommunförvaltningen ingen möjlighet att ha en VILA-avdelning här.
Däremot kan förvaltningen ta flera goda idéer från Kävlinge för att fortsätta att utveckla vårt
arbete med palliativ vård i kommunen. Detta genom att:
• Fortsätta arbeta med att det är ordinarie team som finns runt vårdtagaren när det blir
palliativ omvårdnad. Vårdtagaren får ha kvar känd personal.
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Möblera två rum på vår korttidsenhet på Ängslyckan som kan avskiljas från avdelningen.
Dessa rum ska erbjudas när behov av palliativ vård krävs.
Öka kunskapsspridningen från kompetensgruppen ” Palliativ vård”. Palliativa ombud på
varje avdelning inom särskilt boende och hemvård, som har till uppgift att sprida,
diskutera och informera om gruppens arbete. Stötta sina kollegor vid vård i livets
slutskede.
Koppla präst eller diakon till teamet, för att vara behjälpliga med utbildning av personal, i
samtal kring sorg, kris och vård i livets slut.
Ha en läkare med specialområde och intresse för palliativ vård som kan knytas till
teamen och palliativa kompetensgruppen.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2014-06-09
Remittering av motion, daterad 2013-12-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-16, § 155
Aase Jönssons (KD) motion, inkommen 2013-12-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2014-06-09, antas som vård- och
omsorgsutskottets eget.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Motionens första att-sats anses
besvarad med hänvisning till yttrandet från vård- och omsorgsutskottet. Motionens andra att-sats
avslås.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, SUN, CAKK)
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Dnr: 702-2014

§ 32 Fastställande av kvalitetsledningssystem
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Ramdokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor social
omsorg” antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska
vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det
finns ett ledningssystem som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra verksamhetens kvalitet.
Av Socialstyrelsens föreskrift framgår att verksamheten ska identifiera och fastställa sina
processer och rutiner, särskilt ska de processer som innebär samverkan identifieras. Därtill ska
det finnas ett systematiskt förbättringsarbete innehållande riskanalys, egenkontroll och
avvikelsehantering (”vanliga” avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria och synpunktshantering).
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska
dokumenteras bland annat genom en patientsäkerhetsberättelse men Socialstyrelsen ger även
det allmänna rådet att upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Ramdokumentet som vård- och omsorgsutskottet och socialnämnden fått för antagande anger
hur Svalövs kommun genom dessa politiska organ ska uppfylla kraven i SOSFS 2011:9.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-09
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor social omsorg, daterad 2014-06-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Ramdokumentet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom
Sektor social omsorg” antas.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, AAFR, SEPN)
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Dnr: 207-2014

§ 33 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ny överenskommelse om fortsatt
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

Sammanfattning av ärendet
2007 lämnade Svalövs kommun över ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne/Skånetrafiken
enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Region Skåne/
Skånetrafiken har övertagit ansvaret för färdtjänsten från 23 av Skånes 33 kommuner. Målet har
varit att samtliga skånska kommuner skulle lämna över ansvaret så att skatteväxling skulle
kunna ske. Avtal år 2007 tecknades därför på viss tid. Därefter har det förlängts och löper ut den
31 december 2014. Eftersom förutsättningar för skatteväxling inte föreligger har förhandlingar
upptagits avseende den fortsatta finansieringen av färdtjänsten. Förhandlingarna har resulterat i
den nu föreliggande överenskommelsen avseende fortsatt finansiering. Förändringar från
tidigare avtal är att
•
•
•
•
•

överenskommelsen löper tills vidare med 24 månaders uppsägningstid
förtydligande har införts avseende överlåtelsens art och omfattning
bestämmelser om samråd på olika nivåer, politiskt samråd, tjänstemannasamråd och
verksamhetssamråd har införts
det är reglerat att en översyn av beräkningsgrunden för finansieringsmodellen ska
inledas snarast och vara klar senast inom 36 månader från avtals start
indexklausulen har ändrats från en övergripande indexmodell för hela bidragsbeloppet,
till en modell med olika indexberäkningar för myndighetsutövning, beställningscentral och
trafik.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-09
Region Skånes, Skånetrafiken, skrivelse daterad 2014-04-30
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag
Kommunförbundet Skånes informationsblad angående beredning av förslaget

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna förslag till ny överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, AAFR, CAKK)
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