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Dnr: -

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

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
a) Antal lediga lägenheter på särskilt boende den 16 april 2014:
Det finns inga lediga lägenheter.
b) Antal sökande till särskilt boende den 16 april 2014:
10 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) Korrigerad organisation social omsorg fr o m den 1 april 2014.
Kvalitetsstrateg Anna Fritzheimer informerar om:
e) Arbete med framtagande av överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen. Kommunförbundet Skåne arrangerar dialogträff den
14 april 2014 där Skåne Nordväst kommer att delta (dnr 207-2014).
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
f) En extern placering enligt socialtjänstlagen, särskilt boende.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 450-2014

§ 21 Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Medelpunkten
Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Reviderad förbundsordning antas att gälla fr.o.m. 2014-09-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004. I samband med bildandet antogs en
förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen. Förbundsordningen och tillhörande
reglemente reviderades senast 2008.
Kommunalförbundets direktion har nu gjort bedömningen att det återigen är aktuellt att revidera
förbundsordningen och reglementet på ett antal punkter. Av bifogat material framgår att
revideringen avser en del redaktionella ändringar, men också innehåller en del nytillkommen text.
Kommunalförbundets direktion beslutade vid sitt sammanträde 2014-03-31, § 6, att
rekommendera medlemskommunerna att genom fullmäktigebeslut anta den reviderade
förbundsordningen att gälla fr.o.m. 2014-09-01.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten, inkommen
2014-04-01, inkl. bilagor Protokollsutdrag direktionen 2014-03-31 § 6, Förbundsordning och
reglemente - ändringsbilaga, Förbundsordning och reglemente - ny version

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Reviderad
förbundsordning antas att gälla fr.o.m. 2014-09-01.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att vård- och omsorgsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunförvaltningen (SERM, JBN)
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Dnr: 424-2014

§ 22 Införande av rullande schema för icke-val inom LOV
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Från och med den 1 maj 2014 ska såväl den interna som de externa utförarna vara
ickevalsalternativ inom LOV enligt ett rullande schema med en månad vardera.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 9 kap. 2 § ska den upphandlande
myndigheten, d.v.s. Svalövs kommun, tillhandahålla ett ickevalsalternativ.
Enligt ”Förfrågningsunderlag – Valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänst och delegerad
hemsjukvård i Svalövs kommun”, upprättat 2011-02-28 och reviderat 2013-08-28, dnr 48-2013,
punkten 4.2 ska, i de fall brukaren inte vill eller kan välja utförare, insatserna utföras av
Hemvården i Svalövs kommun. Enligt samma punkt har Svalövs kommun för avsikt att under år
2014 övergå till ett ickevalsalternativ där samtliga utförare ska ingå.
Förvaltningen föreslår att förutom Hemvården i Svalövs kommun ska även de externa utförarna
vara aktuella som ickevalsalternativ enligt ett rullande schema, se exempel nedan.
Månad 1: Hemvården i Svalövs kommun
Månad 2: Extern utförare A
Månad 3: Extern utförare B
Månad 4: Hemvården i Svalövs kommun
Månad 5: Extern utförare A
Månad 6: Extern utförare B osv.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Från och med den 1 maj 2014 ska såväl den interna som de externa
utförarna vara ickevalsalternativ inom LOV enligt ett rullande schema med en månad vardera.

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: 486-2014

§ 23 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och
omsorg
Vård- och omsorgsutskottets beslut
1. Inlämnade kvartalsrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 4 2013 och kvartal 1 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 4 2013 finns ett beslut att rapportera, inget beslut inom äldreomsorg, ett inom LSS.
För kvartal 1 2014 finns fyra beslut att rapportera, tre inom äldreomsorg, ett inom LSS.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S): Inlämnade kvartalsrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, avseende
gynnande ej verkställda beslut för kvartal 4 2013 och kvartal 1 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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