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Dnr -

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

Sammanfattning av ärendet
Josefine Mangbo informerar om:
a) Övergripande verksamhetsfrågor
Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om:
b) Information och utbildning om kamera tillsyn på särskilda boende
genomfördes den 15 mars till enhetschefer och medarbetare.
c) Antal lediga platser på särskilt boende per 2017-02-28: 1 (+ 1 till demens)
d) Antal sökande till särskilt boende per 2017-02-28: 10 personer (+ 6 till
demens), totalt 16 personer
e) Antal personer på korttidsboende per 2017-02-28: 12 personer
f) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2017-02-28: 12 personer
g) Statistik från biståndshandläggarna (VON 6-2017)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
h) Uppföljning av avvikande händelser 2017-02-01 – 2017-02-18
i) Tillsynsrapport från IVO
Monica Ingves verksamhetschef LSS informera om:
j) Verksamheten går vidare i projektet med förändrade titlar.
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg informerar om:
k) Rapport från KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet)
Nämndsekreterare Sara Månsson och Louise Linde informerar om:
l) Ciceron Assistent
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 3-2017

§ 18 Ekonomisk uppföljning per 2016-12-31
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ekonomis k uppföljni ng per 2016-12-31 för Vår d- och oms orgsnämnden noteras .

1. Ekonomisk uppföljning per 2016-12-31 för vård- och omsorgsnämnden
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för bokslut 2016 för vård- och omsorgsnämnden. Bokslutet
visar avvikelse för Politisk organisation 36 tkr, Övergripande Social omsorg 68
tkr, Vård och omsorg -63 tkr och LSS -2 351 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-02
Årsrapport vård- och omsorgsnämnden, 2016-12-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2016-12-31 för vård- och
omsorgsnämnden noteras.

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

Ajournering 14.50-15.05
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Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 27-2017

§ 19 Patientsäkerhetsberättelse 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I uppdraget att leverera kommunal hälso- och sjukvård (vård upp till nivå av
legitimerade utförare, d.v.s. sjuksköterska/distriktssjuksköterska samt
arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut) förutsätts ett samarbete med
andra vårdgivare för att vården runt den enskilde ska fungera optimalt. Idag
finns en god samverkan med Region Skåne. Närmsta samarbetspartners
utgörs av vårdcentralen men också Landskrona lasarett. Ur ett
patientsäkerhetsperspektiv är det högst väsentligt att samarbetsformerna
definieras varför samarbetsavtal har tecknats.
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och Skånes kommuner
trädde i kraft den 1 september 2016. Avtalet är ett utvecklingsavtal och en ny
vårdform som innebär att brukaren ska, om den uppfyller olika kriterier, kunna
bli inskriven i vårdformen. Inskrivningen är frivillig för brukaren. Vårdformen
innebär att läkaren från regionen, kommunens sjuksköterska och
omvårdnadspersonal ska samverka så att brukaren till stor del kan vårdas
hemma istället för att åka in till sjukhus. Inför avtalet gjordes en mätning hos
våra brukare som visade att 64 % av brukarna skulle kunna vara aktuella för
den nya vårdformen. Under 2017 fortsätter det aktiva arbetet med att utveckla
avtalet där en arbetsgrupp har bildats med Landskrona stad, Primärvården och
Landskrona lasarett.
Under 2016 genomfördes en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen.
Granskningen omfattade bl.a. läkemedelsskåp hos brukarna på särskilda
boenden och LSS. Även blanketter och rutinen för läkemedelshantering
granskades. Under 2016 fortsatte arbetet med hygienrond på särskilda
boendena Solgården och Åsgården samt inom LSS.
Inom vård och omsorg samt LSS registreras avvikelser inom läkemedel, fall och
övrig hälso- och sjukvård. Avvikelserapporteringen har ökat jämfört med
föregående år. En anledning till detta kan vara att all omvårdnadspersonal inom
vård och omsorg har fått utbildning i avvikelsehantering och därmed registrerar
fler avvikelser än tidigare.
Vid analys framkommer att drygt hälften av läkemedelsavvikelserna avser
utebliven dos. När personalen upptäcker att dosen inte blivit överlämnad tas
kontakt med sjuksköterska om dosen ska överlämnas till brukaren.
Sjuksköterska tar då ställning till om dosen ska justeras eller helt tas bort, d.v.s.
inte ges i efterhand.
Även antalet fallrapporter har ökat jämfört med föregående år. Som föregående
år har en stor del av fallen skett i sovrummet, på natten och brukaren var oftast

Justerare

Utdragsbestyrkande

6(9)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-16

barfota samt att rullatorn var inblandad i flera fall. Antalet övriga hälso- och
sjukvårdsavvikelser ligger fortsatt på samma nivå som tidigare år.
Registrering i kvalitetsregister görs för att säkerställa god patientsäkerhet
genom ett systematiskt arbetssätt. De kvalitetsregister som används inom vård
och omsorg är Senior alert, BPSD och Palliativa registret.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-02
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2017-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2016 godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 10-2017, KS 66-2017

§ 20 Antagande av yttrande över Revisionsrapport –
Granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagande
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreliggande yttrande som sitt eget
och översänder det till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i kommunen har gett PWC i uppdrag att
granska om Svalövs kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende
återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen
genomfördes genom intervjuer och dokumentgranskning av rutiner och
ansökningshandlingar. Granskningen har resulterat i dokumentet
”Revisionsrapport – Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagande”. Socialnämnden, Vård och omsorgsnämnden,
Bildningsnämnden och Överförmyndaren har i januari 2017 mottagit rapporten
för yttrande till respektive nämnd under mars månad 2017.
I yttrandet konstateras, i likhet med PWC:s uttalande att det finns
utvecklingspotential inom samtliga verksamheter inom förvaltningen.
Granskningen av sektor social omsorg anses otillräcklig för att kommunen på
ett tillfredställande sätt ska kunna arbeta tydligt för att förbättra dessa återansökningar. Förvaltningen ser dock för närvarande över sin organisation och
verkar aktivt för att ta fram ansvariga i verksamheten för de olika
återansökningsområdena.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-06
Kommunförvaltningens yttrande, daterad 2017-03-06
Revisionsrapport - Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet, daterad 2017-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreliggande yttrande
som sitt eget och översänder det till kommunfullmäktige.

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

Justerare
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Dnr VON 7-2017

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Det finns ett offentligt delegationsbeslut fattat den 2017-01-16.
Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för
perioden 2017-02-01 – 2017-02-28.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2017-02-01 – 2017-02-28 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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