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I ärendet § 57 tillkom följande punkter på sammanträdet:
g) Info om utbildning i Salutogent ledarskap
o) Riktlinjer och kostnader vad gäller ledsagarservice.
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Dnr -

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

Sammanfattning av ärendet
Tf. socialchef Paul Eklund informerar om
a) Personalstrategiska frågor
Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om
b) Antal lediga platser på särskilt boende per 2016-08-31: 1
c) Antal sökande till särskilt boende per 2016-08-31: 13 personer + 1
medboende
d) Antal personer på korttidsboende per 2016-08-31: 9 personer
e) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2016-08-31: 18 stycken
f) Statistik från biståndshandläggarna
g) Information om utbildning i Salutogent ledarskap
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
h) Uppföljning av avvikande händelser 2016-08-01 – 2016-08-31
i) Information utskrivningsklara.
j) Beslut från IVO
Verksamhetschef LSS/AME Monica Ingves informerar om:
k) Mottagen rapport enligt Lex Sarah
l) Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 1654-16
m) Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2341-16
n) Översyn av riktlinjer och kostnader vad gäller ledsagarservice.
Camilla Knobblock, kvalitetsstrateg informerar om:
o) Riktlinjer och kostnader vad gäller ledsagarservice.
Ordförande Anders Svärd informerar om:

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(9)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-15

p) IVO-dagen
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr VON 88-2016

§ 58 Uppräkning av LOV-peng 2016
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj
2016 vara 377 kr exkl. moms.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1
maj 2016 vara 475 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 362 kr exkl. moms fr.o.m. den 1 april
2015 – 30 april 2016. Efter uppräkning för löner med en höjning på 4,07 %
kommer den att vara 377 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2016.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 456 kr exkl. moms fr.o.m. den 1
april 2015 – 30 april 2016. Efter uppräkning för löner med en höjning på 4,07 %
kommer den att vara 475 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2016.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S) och Anneli Perssons (S) förslag till nämnden för förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Ersättningsbeloppet för
serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2016 vara 377 kr exkl. moms. 2.
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2016
vara 475 kr exkl. moms.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PLED, SEPN, AAJN, JBN, CAKK, SAMA, MAN)
Kommunstyrelsen
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Dnr VON 89-2016

§ 59 Resultatbalansering hemvården i Vård och Omsorg
för resultat år 2015
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2016-09-08. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S), Eva Olofssons (C) och Anneli Perssons (S) förslag till
nämnden för förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1.
Resultatet för resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell i
skrivelse daterad 2016-09-08. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond
per enhet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PLED, SEPN, AAJN, AELD, JBN, SAMA, MAN)
Kommunstyrelsen
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Dnr VON 27-2016

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Det finns inga offentliga delegationsbeslut för perioden 2016-08-10 – 2016-0907.
Sekretessbeslut fattade med delegation för perioden 2016-08-01 – 2016-08-31.
Delegationsbeslut fattade av ordförande Anders Svärd:
2016-08-24: Beslut att bevilja bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) till placering på internat.

Beslutsunderlag
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2016-08-01 – 2016-08-31 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Beslut från 2016-08-24 (sekretess, tas med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(9)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-09-15

Dnr VON 90-2016

§ 61 Initiativärende, äldreomsorgen i Svalövs kommun
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att genomföra utredningarna i
skrivelse daterad 2016-09-01 och redovisa detta senast vid mötet i maj
månad 2017.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) lämnade 2016-09-05 in ett
initiativärende till kommunförvaltningen. De anser att det stora underskottet i
ekonomin som vård- och omsorgen har behöver analyseras ytterligare. Kanske
är det så att ett särskilt boende är mer attraktivt för vårdtagaren än vad man
tror. De föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan vidare.

Beslutsunderlag
Svar på skrivelsen initiativärende, daterad 2016-09-14
Initiativärende, äldreomsorgen i Svalövs kommun, från Eva Olofsson (C) och
Håkan Andersson (C), daterad 2016-09-01.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Anneli Persson (S), David Lenander (S) och Stefan
Pettersson (M): Vård och omsorgsnämnden uppdras att genomföra
utredningarna i skrivelse daterad 2016-09-01 och redovisa detta senast vid
mötet i maj månad 2017.
Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Linda Lindberg (SD): Vård- och
omsorgsnämnden uppdras att genomföra utredningarna i skrivelse daterad
2016-09-01 och redovisa detta senast vid mötet i december 2016.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp sitt eget m fl förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Eva Olofssons m fl förslag till beslut och finner att
nämnden avslår det.

Protokollsanteckning
Agneta Lenander (V): Förslaget omformuleras till: ”Vård- och omsorgsnämnden
uppdras att genomföra utredningarna i skrivelse daterad 2016-09-01 och
redovisa detta skyndsamt men senast vid mötet i maj månad 2017”.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PLED, SEPN, MAIS, CLLK)
Eva Olofsson (C)
Håkan Andersson (C)
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