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Dnr VON 20-2016

§ 24 Information om hälso- och sjukvårdsavtalet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes
kommuner förväntas träda i kraft från och med den 1 september 2016.
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig
bakom förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommenderar
kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma. Regionfullmäktige har sammanträde 2016-04-26.
Information om det nya avtalsförslaget lämnades på vård- och
omsorgsnämndens sammanträde 2016-03-17. Då beslutades också att
fördjupad information skulle lämnas på nästkommande sammanträde.
Carina Lindqvist, Carina Nilsson och Emelie Sundén från Kommunförbundet
Skåne informerar på sammanträdet om det nya avtalsförslaget.

Beslutsunderlag
Muntlig information från Kommunförbundet Skåne 2016-04-14
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-03-07
Kommunförbundet Skånes skrivelse, daterad 2016-03-01
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i
Skåne, daterad 2016-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, CAKK, PAEK)
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Dnr -

§ 25 Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
a) Antal lediga platser på särskilt boende per 2016-03-31: Fyra lediga platser
som har erbjudits sökande.
b) Antal sökande till särskilt boende per 2016-03-31: Tio personer, varav fyra
med demens.
c) Antal personer på korttidsboende per 2016-03-31: Tolv personer.
d) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2016-03-30: 29 stycken.
e) Statistik per kvartal från biståndshandläggarna
Medicinsk sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
f) Uppföljning av avvikande händelser 2016-03-01 – 2016-03-31
g) Lex Maria-anmälan. Inspektionen för vård och omsorg har avslutat ärendet.
h) Lex Sarah-utredning på Solgården
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
i) Externa placeringar
j) Rapport från Felestad
k) Ny enhetschef – Susanne Billquist
Nämndsekreterare Helena Heintz informerar om:
l) Revidering av socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens
reglementen, beslutad av kommunfullmäktige 2016-03-21, § 36
Tf. socialchef Paul Eklund informerar om:
m) Tillförordnad socialchef
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr VON 3-2015

§ 26 Ekonomisk uppföljning per februari för vård- och
omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per februari noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning per februari för
vård- och omsorgsnämndens verksamheter. För vård och omsorg visar
verksamheten en negativ avvikelse med 261 tkr och en prognos för året på ett
underskott på 4 440 tkr. LSS-verksamheten redovisar en negativ avvikelse på
488 tkr och prognosen för året är ett underskott på 400 tkr.

Beslutsunderlag
Uppföljning per februari för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Ekonomisk uppföljning per februari noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, MAIS, AAJN, PAEK)

Justerare
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Dnr VON 12-2016

§ 27 Plan för intern kontroll 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Förslag till plan för intern kontroll 2016, enligt specifikation i bilaga 1 och
5, antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en policy för intern kontroll,
som ligger till grund för arbetet med detta. Enligt policyn ska nämnderna varje
år anta en intern kontrollplan samt följa upp denna. Kommunförvaltningen har
tagit fram förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunen, med bilagor för
respektive verksamhet.
Respektive nämnd fattar beslut om intern kontrollplan för sina verksamheter.
Kommunstyrelsen kommer därefter få information om vilka beslut som de olika
nämnderna tagit. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade
internkontrollarbetet i kommunen. Kommunstyrelsen kommer även att få ta del
av uppföljningen i slutet av året.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-03-17, § 13, beslut om att anta intern
kontrollplan för 2016. Då kontrollplanen har kompletterats med en
kommunövergripande del behöver beslutet fattas på nytt. För vård- och
omsorgsnämndens del är det bilagorna 1 och 5 som är aktuella.

Beslutsunderlag
Förslag till intern kontrollplan 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Förslag till plan för intern kontroll 2016, enligt specifikation i
bilaga 1 och 5, antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, CAKK, SUN, MAIS)
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr VON 26-2016

§ 28 Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för
kommunalförbundet Medelpunkten godkänns.

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 2014.
I samband med revisionen av kommunförbundets årsredovisning 2014 framkom
frågor kring förbundsordningens skrivningar gällande hantering av det
ekonomiska resultatet. Under revideringens gång sågs fler punkter och
skrivningar som behövde bli tydligare och uppdateras. Av denna anledning har
en total översyn gjorts av både förbundsordning och tillhörande reglemente. Det
har också tagits fram ett reglemente för revisionen vilket inte funnits tidigare.
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2016-03-15 att godkänna förslaget
till förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna
och att överlämna förslaget till ny förbundsordning med tillhörande reglemente
till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för godkännande

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten,
inkl bilagor
Följebrev till förslag till reviderad förbundsordning, daterat 2016-03-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S) förslag till nämnden för förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige: Förslaget till ny förbundsordning med tillhörande
reglemente för kommunalförbundet Medelpunkten godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten (efter beslut i fullmäktige)
Kommunförvaltningen (SEPN, JBN)

Justerare
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Dnr VON 29-2016

§ 29 Redovisning av inkomna synpunkter
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen via Synpunktshanteraren på www.svalov.se alternativt på för ändamålet avsedd blankett ska
hanteras. Enligt dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal
redovisa inlämnade synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under första kvartalet 2016 inkom totalt en synpunkt för vård- och
omsorgsnämnden via synpunktshanteringen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, SUN, MAIS, PAEK)

Justerare
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Dnr VON 30-2016

§ 30 Rapportering av gynnande, ej verkställda beslut
inom vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg,
avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 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 1 2016 finns åtta beslut att rapportera, samtliga inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-04-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Inlämnad kvartalsrapport till Inspektionen för vård och
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2016 godkänns
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 28-2016

§ 31 Verksamhetsförändring: konvertering av
Kvarngatans gruppbostad till servicebostad
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Gruppbostad Kvarngatan konverteras till servicebostad.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är att personer med
funktionshinder skall ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra
innebär bl.a. att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt
vad det innebär av trygghet och trivsel. En av de insatser som regleras i lagen
är vuxnas rätt till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad
bostad (9 § 9 LSS).
LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara organiserat. En
bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas:
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.
I Svalövs kommun finns enbart boendeformen gruppbostad. En intervjuundersökning ht 2015 gav svar på vilket stöd 45 personer ålder 15-30 år (LSSpersonkrets) önskar, när det gäller boende och andra viktiga livsområden.
Merparten av de intervjuade svarade att de önskar bo i egen lägenhet med
tillgång till det stöd de behöver det, på tidpunkter de behöver stöd.
För att förstärka utvecklingen av boendestödsformer med högre grad av självständighet och ökad möjlighet till sund flyttkarriär, kommer verksamheten
Mobila teamet att samlokaliseras med Kvarngatan (april 2016).
Boendet på Kvarngatan lämpar sig väl till konvertering, då inga genomgripande
åtgärder behöver genomföras.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-04-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Gruppbostad Kvarngatan konverteras till servicebostad.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAIS, SEPN)

Justerare
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Dnr VON 27-2016

§ 32 Redovisning av delegeringsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisning av delegeringsbeslut noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut för vård- och omsorgsnämnden
Protokollet ska skickas till:
-
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