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Dnr: -

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

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Susanne Rosenström informerar om:
a) Vård- och omsorgsplan – kommande arbete med gemensam vision för vård och omsorg i
kommunen (dnr 1151-2012).
b) Motionen ”Utöka LOV även att gälla matdistribution” har remitterats till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande (dnr 1059-2014).
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
c) Antal lediga lägenheter på särskilt boende den 11 december 2014: en ledig lägenhet på
Ängslyckans demensavdelning.
d) Antal sökande till särskilt boende den 11 december 2014: nio sökande till särskilt boende.
I kommunen finns 65 platser för särskilt boende och 37 platser särskilt boende demens. Dessa
finns i Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp.
e) Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum ÄBIC 2014 (dnr 221-2014).
Nämndsekreterare Camilla Knobblock informerar om:
f) LOV – revidering av förfrågningsunderlag (dnr 1182-2014).
g) Personalstrategiska frågor kommer framgent vara en stående punkt på dagordningen.
Karl-Erik Kruse (S) ställer frågan om implementering av rökfri arbetstid inom vård och omsorg.
Förvaltningen återkommer i denna fråga längre fram.
h) Beslut 2014-12-01 från Inspektionen för vård och omsorg avseende särskild enligt
28 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; ärendet avslutas
(dnr 1119-2014).
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 486-2014

§ 51 Gynnande ej verkställda beslut
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 3 2014, 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 3 2014 finns sex beslut att rapportera, varav tre beslut inom äldreomsorg och
tre beslut inom LSS.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 3 2014, godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen
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Dnr: 1361-2014

§ 52 Avskaffande av vård och omsorgspengen för särskilt boende
allmän inriktning, särskilt boende demens och korttidsboende
Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Att avskaffa vård och omsorgspeng systemet fr o m 2015-01-01 som
resursfördelningssystem för ekonomisk styrning inom särskilt boende allmän inriktning,
särskilt boende demens samt korttidsboende och att återgå till anslagsfinansierad budget
inom dessa tre verksamhetsområden.

Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgspengen som infördes efter beslut i kommunfullmäktige 2008-04-28 § 59 skulle
bidra till en god ekonomisk hushållning och skulle utgöra systemet för ekonomistyrning för de
särskilda boendena. Modellen har trots översyn som pågick 2012-2013 inte fungerat som det
tänkta styrmedlet och över tid skapat orimliga förutsättningar för ekonomisk styrning.
Översyn av nivån i ersättningen som verkställdes 2014-04-01 har gett ytterligare svårigheter i
budgetarbete och uppföljning. De nya ersättningsnivåerna ger på flera enheter ett underskott
redan vid ingången av året.
Verksamheten är idag inte konkurrensutsatt vilket innebär att modellen enbart används för egen
regin.
Behovet är att återgå till en styrning baserad på nyckeltal för bemanning för särskilt boende;
allmän inriktning samt demens och på korttidsboende. Detta för att uppnå en tydligare
ekonomisk styrning och minskad administration.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Att avskaffa vård och omsorgspeng systemet fr o m 2015-01-01 som
resursfördelningssystem för ekonomisk styrning inom särskilt boende allmän inriktning, särskilt
boende demens samt korttidsboende och att återgå till anslagsfinansierad budget inom dessa tre
verksamhetsområden.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
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Protokollet ska skickas till:
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Dnr: 1297-2014

§ 53 Uppräkning av ersättningsbeloppen för särskilt boende, särskilt
boende med demensinriktning samt korttidsboende för 2014
Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2014 vara 1 345 kr.
2. Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med den 1 april 2014 vara 533 268 kr.
3. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och med den
1 april 2014 vara 554 082 kr.
4. Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 oktober 2014 vara 1 351 kr.
5. Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med den 1 oktober 2014 vara
535 806 kr.
6. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och med den
1 oktober 2014 vara 556 116 kr.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun tillämpar brukarbaserat ersättningssystem för särskilt boende, särskilt boende
med demensinriktning samt korttidsboende. Beloppet som ersätts bör årligen räknas upp för att
följa löneutvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02, § 98, om tilläggsanslag för
löneökningar enligt avtal per den 1 april 2014 samt ökning av OB och jourersättningen enligt
avtal per den 1 oktober 2014. I och med detta behövs beslut om förhöjd ersättning.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1. Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2014
vara 1 345 kr. 2. Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med den 1 april 2014 vara
533 268 kr. 3. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och med
den 1 april 2014 vara 554 082 kr. 4. Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med
den 1 oktober 2014 vara 1 351 kr. 5. Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med
den 1 oktober 2014 vara 535 806 kr. 6. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med
demensinriktning ska från och med den 1 oktober 2014 vara 556 116 kr.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, GMAD, MEKN)
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Dnr: 1362-2014

§ 54 Uppräkning av LOV-peng
Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 april 2014 vara 352 kr exkl.
moms samt från och med den 1 oktober 2014 vara 354 kr exkl. moms.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 april 2014 vara 444 kr
exkl. moms samt från och med den 1 oktober 2014 vara 446 kr exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt LOV skulle införas
i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I samband med detta beslutades även att
utförarna inklusive Svalövs kommuns hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild
bestämd timtaxa. I samma beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de
kvalitetskrav som externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun.
Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den
1 april varje år alternativt när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Ersättningsnivån för serviceinsatser är 345 kr exkl. moms fr o m den 1 april 2013. Efter
uppräkning för löner med en höjning på 2,5 % kommer den att vara 352 kr exkl. moms från och
med den 1 april 2014 och 354 kr exkl. moms från och med den 1 oktober 2014 då man höjt
OB-tillägget med 7,4 % från och men den 1 oktober 2014.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 435 kr fr o m den 1 april 2013. Efter uppräkning för
löner med en höjning på 2,5 % kommer den att vara 444 kr exkl. moms från och med den
1 april 2014 och 446 kr exkl. moms från och med den 1 oktober 2014 då man höjt OB-tillägget
med 7,4 % från och men den 1 oktober 2014.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 april 2014
vara 352 kr exkl. moms samt från och med den 1 oktober 2014 vara 354 kr exkl. moms.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 april 2014 vara 444 kr
exkl. moms samt från och med den 1 oktober 2014 vara 446 kr exkl. moms.
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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, GMAD, MEKN)
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Dnr: 1363-2014

§ 55 Sammanträdestider för rådet för funktionshindrade och
pensionärer 2015
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder den 3 februari, den 14 april
och den 22 oktober 2015 kl. 14.00.

Sammanfattning av ärendet
Rådet för funktionshindrade och pensionärer är inrättat under kommunstyrelsen och dess
vård-och omsorgsutskott. Utskottets ledamöter och ersättare är också ledamöter och ersättare i
rådet. Ersättare deltar endast vid ordinarie ledamots frånvaro. Utskottets ordförande och vice
ordförande är tillika rådets ordförande och vice ordförande. Utöver ledamöter och ersättare från
vård- och omsorgsutskottet utser samhällsbyggnadsutskottet och socialnämnden vardera en
ledamot och en ersättare från majoriteten samt en ledamot och en ersättare från oppositionen till
rådet.
Enligt reglementet för rådet för funktionshindrade och pensionärer ska rådet sammanträda minst
två gånger per år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens
budgetbehandling.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder den 3 februari,
den 14 april och den 22 oktober 2015 kl. 14.00.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, SUN, CAKK, HAHZ, MAN, KALN, BRG)

Ajournering kl. 15.15 – 15.25
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Dnr: 142-2014

§ 56 Uppföljning per den 31 oktober 2014 för vård- och
omsorgsutskottet
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Uppföljning per den 31 oktober 2014 för vård- och omsorgsutskottet noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt se över taxor och avgifter inom vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning inom vård och omsorg samt LSS till och med den
31 oktober 2014.

Beslutsunderlag
Uppföljning per den 31 oktober 2014 vård- och omsorgsutskottet
Handlingsplan vård och omsorg
Handlingsplan LSS

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S): 1. Uppföljning per den 31 oktober 2014 för vård- och omsorgsutskottet
noteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt se över taxor och avgifter inom vård och
omsorg.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, JBN, GMAD, MEKN)
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