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Sida
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Lokal Strået, kl 13.30 – 14.35
Birgitta Jönsson (S) ordförande
Agnetha Persson (C) vice ordförande
Olof Röstin (M)

Johanna Hedin (C), icke tjänstgörande ersättare
Ingrid Ekström (SD), insynsplats
Lars Wästberg, produktionschef
Björn Svensson, verksamhetschef
Margareta Sandberg-Jönsson, kulturchef
Josefine Freij, ekonom
Johan Collijn, ekonom
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Kerstin Holgersson, verksamhetschef § 35 f-j

Utses att justera

Olof Röstin

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration 2011-08-17 kl. 09.30
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Olof Röstin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2011-08-16

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift

Karolina Larsson

Utdragsbestyrkande

30 - 35

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Välfärdsutskottet

2011-08-16

§ 30

Utseende av justerare och fastställande av dagordning
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Olof Röstin utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 31

Dnr: 701-2010

Remiss, Regional kulturplan för Skåne 2012
Sammanfattning
Region Skånes kulturnämnd har översänt Regional kulturplan för Skåne 2012 för
yttrande senast 2011-08-31. Yttrandet kommer att utgöra underlag för revideringen
av den regionala kulturplanen. I yttrandet ber man särskilt om synpunkter på
följande områden:
•
•
•

Vilka utvecklingsområden i den regionala kulturplanen prioriterar kommunen
under 2012?
Vad anser kommunen borde revideras i den regionala kulturplanen?
Tankar kring samverkansformerna?

Kommunförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-08-02
Skrivelse från Region Skånes kulturnämnd, daterad 2011-04-13
Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, beslutad 2010-11-03
Välfärdsutskottets beslut
•
•

Välfärdsutskottet antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
överlämnar det till Region Skånes kulturnämnd.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Expediering
Region Skånes kulturnämnd
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr: 734-2011

Uppföljning av vård- och omsorgspengen inom särskilt boende och
särskilt boende demens
Sammanfattning
Resursfördelning via en vård- och omsorgspeng per boendedygn inom särskilt
boende och särskilt boende demens har varit igång sedan januari 2011. Utfallet efter
sex månader visar på ett stort volymbaserat underskott då det periodvis inte har varit
full beläggning på boendeplatserna.
När förutsättningarna för pengen beräknades var utgångspunkten att en full
beläggning på boenden skulle råda t.o.m. år 2013 mot bakgrund av den då gällande
befolkningsprognosen. Denna visade att antalet personer i åldersgruppen 80 år och
äldre skulle börja minska betydligt fr.o.m. år 2013-2014.
Behovet av platser har dock minskat tidigare än förutsett där verksamheterna under
första halvåret har haft 610 antal mindre dygn inom särskilt boende och 197 antal
mindre dygn inom särskilt boende demens än planerat. Verksamheterna har haft
svårigheter med att ställa om och minska personal i motsvarande omfattning då varje
avdelning måste ha ett visst antal anställda oavsett om någon lägenhet är bebodd
eller inte. Det volymbaserade resultatet för perioden visar på ett underskott, - 978 tkr
för särskilt boende, och - 435 tkr för särskilt boende demens. Se även bifogad
uppföljning till välfärdsutskottet för perioden januari – juni 2011.
Det finns således ett behov av att ytterligare se över förutsättningarna för vård- och
omsorgspengen inom berörda verksamheter samt klargöra hur det volymbaserade
underskott som nu uppstått ska hanteras vid kommande bokslut.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-07-08
Välfärdsutskottets beslut
•

Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen att genomföra en översyn av
vård- och omsorgspengen för berörda verksamheter samt klargöra hur
underskotten i verksamheterna ska hanteras vid kommande bokslut.

Expediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr: 373-2011

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och
omsorg, kvartal 2 2011
Sammanfattning
Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL), som har rapporterats till Socialstyrelsen.
Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-08-02
Välfärdsutskottets beslut
•

Inlämnad kvartalsrapport till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 2 2011 för vård- och omsorg, godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige och Revisorerna i Svalöv.

Expediering
Kommunfullmäktige
Revisorerna i Svalöv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr: 767-2011

Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bjudit in kommuner, landsting och
regioner till Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Syftet är att
tillsammans komma fram till de viktigaste insatsområdena, åtgärderna samt
aktörerna som kan påverka att skillnaderna i hälsa minskar. Utgångspunkter för
arbetet är de rekommendationer som förts fram i Världshälsoorganisationens
rapport, Closing the gap, 2008.
Flera rapporter visar på att skillnaderna i hälsa är stora och i vissa fall växer
mellan olika grupper i samhället. Förekomsten av olika sjukdomar skiljer sig åt och
är även stora när det gäller de faktorer som påverkar hälsan. Det kan handla om
levnadsvanor som exempelvis tobak, kost och fysisk aktivitet eller faktorer som att
känna delaktighet, ha ett arbete, fullborda sin skolgång eller att ha tillgång till en
bostad. Sveriges Kommuner och Landsting har uppmärksammat dessa skillnader
och har beslutat att ha Jämlik hälsa och välfärd som prioriterad fråga under 2011.
Kostnaden för projektet är 10 000 kr för deltagande kommuner, exklusive
resekostnader etc.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting och projektplan för Samling för
social hållbarhet – minska skillnader i hälsa, daterad 2011-05-30
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S), Agnetha Persson (C) och Olof Röstin (M): Svalövs kommun
anmäler sig till projektet Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget m.fl. yrkande och finner att utskottet antar
det.
Välfärdsutskottets beslut
•

Svalövs kommun anmäler sig till projektet Samling för social hållbarhet –
minska skillnader i hälsa.

Expediering
Sveriges Kommuner och Landsting

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Information
Kulturchef Margareta Sandberg-Jönsson informerar om:
a) Uppsägelse av avtal om bokutlåning mellan Svalövs kommun och Tågarps
AIK (Dnr 752-2011)
Ekonom Josefine Freij och ekonom Johan Collijn informerar om:
b) Ekonomisk prognos och uppföljning per den 30 juni 2011 för
välfärdsutskottets verksamheter (Dnr 364-2011)
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
c) Beslut från Socialstyrelsen angående anmälan enligt Lex Maria, daterat
2011-06-07 (Dnr 83-2011)
d) Beslut från Socialstyrelsen angående två anmälningar enligt Lex Maria,
daterade 2011-06-22 (Dnr 500-2010, 501-2010)
e) Beslut från Socialstyrelsen angående bemanningen på Solgårdens
demensenheter, daterat 2011-07-14 (Dnr 922-2011)
Verksamhetschef Kerstin Holgersson informerar om:
f) Återrapportering avseende nattbemanning på demensenheterna på det
särskilda boendet Solgården (Dnr 922-2010)
Verksamhetschef Björn Svensson informerar om:
g) Ponny-SM i Kågeröd
h) Återställande efter Duveke Motorcrossbana
i) Badet i Röstånga
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
j) Rekrytering av ny rektor i Billeberga
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande

