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Dnr -

§ 86 Information
Vård- och omsorgsnämnden beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Josefine Mangbo informerar om:
a) Övergripande verksamhetsfrågor
b) Riktlinjer LSS-handläggning
Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om:
c) Antal lediga platser på särskilt boende per 2017-11-30: 1 ej klar för
inflytt
d) Antal sökande till särskilt boende per 2017-11-30: 8 personer (+3 till
demens), 11 totalt personer
e) Antal personer på korttidsboende per 2017-11-30: 17 personer
f) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2017-11-30: 8 personer
g) Statistik från biståndshandläggarna (VON 6-2017)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
h) Uppföljning av avvikande händelser 2017-11-01 – 2017-11-30
Skriftlig information;
i)

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor. Länk;
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-11-3

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr VON 58-2017, KS 232-2017

§ 87 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom
hemvården – uppräkning av LOV-peng 2017
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1) Nämnden avser att justera ersättningsbeloppen och räkna upp dessa
under 2018 vilket kommer att äskas genom anslag ur tilläggsbudgeten.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
2) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj
2017 vara 387 kr exkl. moms.
3) Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1
maj 2017 vara 488 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-14 §, 118, att förvaltningen uppdras att
senast till kommunstyrelsens sammanträde i november återkomma med ett
underlag som belyser utmaningarna för hemvården att klara sig inom sina
ekonomiska ramar.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-11-01 § 73, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras att återkomma senast i april 2018 med ett
beslutsunderlag som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för
installation av trygghetskamera i ordinärt boende.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser (LOV) är från och med den 1
januari 2017 411 kr exl moms. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser
(LOV) är från och med 1 januari 2017 509 kr exl moms. 2) Ersättningsbelopp
LOV räknas framöver till 93 % upp med en lönekostnadsökning och till 7 % med
KPI uppräkning mars månad. 3) Anslaget till sektor social omsorg för
hemvården är fr o m den 1 januari 2018 rörligt och baseras på antalet
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brukartimmar föregående år. Avstämning sker i samband med delårsbokslut
och årsbokslut då eventuella avvikelser justeras. 4) För 2018 tillförs 370 t kr i
driftsbudgeten för vård- och omsorg för inköp och installation av en ny modul till
befintligt verksamhetssystem för att minska det manuella arbetet vid
uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet.
Kommunstyrelsen fattade 2017-11-13 § 164, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid ett senare sammanträde.
Kommunstyrelsen fattade 2017-12-04, § 191: Ärendet återremitteras till vårdoch omsorgsnämnden.
Det aktuella ärendet gäller uppräkning av ersättningsbelopp för 2017.
Uppräkning av ersättningsbelopp
Ersättningsnivån för serviceinsatser är 377 kr exkl. moms fr. o m den 1 maj
2016 – 30 april 2017. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,63 %
kommer den att vara 387 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2017.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 475 kr exkl. moms fr. o m den 1
maj 2016 – 30 april 2017. Efter uppräkning för löner med en höjning på 2,63 %
kommer den att vara 488 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2017.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-14,
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-23, inkl. bilaga
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 118 Kommunförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1-4

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Vård- och omsorgsnämndens beslut: 1) Nämnden avser att
justera ersättningsbeloppen och räkna upp dessa under 2018 vilket kommer att
äskas genom anslag ur tilläggsbudgeten.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: 2) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och
med den 1 maj 2017 vara 387 kr exkl. moms. 3) Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2017 vara 488 kr exkl. moms.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, CAKK, AAJN, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(17)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-18

Dnr VON 143-2017

§ 88 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun antar överenskommelsen mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av ärendet
Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård kommer från 2018-01-01 att ersättas av Lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som antogs av
riksdagen i juni 2017.
Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den
landstingsfinansierade primärvården.
Lagen innehåller bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun.
Huvudmännen ska i samråd utarbeta riktlinjer om samverkan. Lagen ger också
parterna möjlighet att träffa en särskild överenskommelse om att kommunernas
betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt (lagen säger 3
kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller med annat belopp än det som
motsvarar genomsnittskostnaden i riket som bestäms årligen. Övriga delar i
lagen är inte förhandlingsbara. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin
helhet. Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne kommit
överens om och tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan Region
Skåne och de skånska kommunerna.
Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2017-12-08 beslut om att ställa sig
bakom överenskommelsen samt rekommendera kommunerna att anta
överenskommelsen.
Överenskommelsen omfattar perioden 2018-01-01 – 2019-03-31 och under
förutsättning att samtliga kommuner undertecknat överenskommelsen senast
2018-01-31. I annat fall gäller Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i sin helhet från och med 2018-01-01.
Titti Gohed, från Kommunförbundet Skåne informerar om överenskommelsen
om samverkan mellan landsting och kommun på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”,
daterad 2017-12-14

Justerare
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Missiv från Kommunförbundet Skåne, daterad 2017-12-11, bilaga 1-3
Protokoll från Kommunförbundet Skånes styrelse sammanträde, daterad 201712-08
Förslag till Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna, daterad
2017-11-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Eva Olofsson (C), Anneli Persson (S) och Stefan Pettersson
(M): Vård- och omsorgsnämndens för förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: 1. Svalövs kommun antar överenskommelsen mellan
Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.

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

Justerare
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Dnr VON 3-2017

§ 89 Ekonomisk uppföljning per 2017-10-31
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 2017-10-31 för Vård- och omsorgsnämnden
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för Vård- och omsorgsnämnden
till och med den 31 oktober 2017. Avvikelsen till och med oktober är för Politisk
organisation 28 tkr, Övergripande Social omsorg -890 tkr, Vård och omsorg
-570 tkr och LSS -1 820 tkr. Prognosen för helår 2017 visar en avvikelse för
Övergripande Social omsorg med -1 100 tkr, Vård och omsorg -980 tkr och för
LSS -2 300 tkr. Politisk organisation visar en prognos lika med budget.

Beslutsunderlag
Uppföljning och prognos Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2017-10-31 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)

Justerare
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Dnr VON 122-2017

§ 90 Riktlinjer vid bedömning av rätt till bidrag för
bostadsanpassning i Svalövs kommun
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård och omsorgsnämnden antar riktlinjerna för bostadsanpassning
2. Riktlinjerna ska säkerställa ett riktigt agerande och en god kvalitet i
handläggningen av ärende om bostadsanpassning

Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för handläggningen av
bostadsanpassningsbidrag i Svalövs kommun.
Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att genom bidrag till
anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett
självständigt liv i eget boende.
Kommunerna ansvarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av
bostäder.
Bostadsanpassningsbidrag utgår endast för fasta funktioner i boendemiljön.
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att boendet ska vara ändamålsenligt för
den sökande. Exempel på detta är att kunna ta sig till och från sin bostad,
förflytta sig i sin bostad, laga mat och sköta sin hygien. Till viss del varierar
innebörden i ändamålsenlighet från person till person, bland annat beroende
på funktionsnedsättning och vad den medför, om den sökande är
ensamstående eller samboende, förälder eller barn.
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att
medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att omfattning bedöms på
samma sätt oavsett handläggare.
Riktlinjerna utgår från lagen om bostadsanpassningsbidrag. Riktlinjerna
förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och bindande
föreskrifter från Boverket.
Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En
helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste alltid göras i varje
enskilt fall.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-12
Riktlinjer vid bedömning av rätt till bidrag för bostadsanpassning i Svalövs
kommun, 2017-12-12

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Anneli Persson (S), Eva Olofsson (C): 1. Vård och
omsorgsnämnden antar riktlinjerna för bostadsanpassning. 2. Riktlinjerna ska
säkerställa ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggningen av ärende
om bostadsanpassning

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, BAHC)

Justerare
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Dnr VON 125-2017

§ 91 Sammanträdestider för rådet för
funktionshindrade och pensionärer
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Av reglementet för rådet för funktionshindrade och pensionärer framgår att
rådet är organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden. Nämndens
ordförande och vice ordförande är tillika rådets ordförande och vice ordförande.
Respektive ledamot och ersättare i nämnden är tillika ledamot och ersättare i
rådet.
Vidare framgår av reglementet att rådet ska sammanträda minst två gånger per
år varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens
budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Kommunförvaltningen har tillsammans med rådets ordförande tagit fram datum
för sammanträde i vilket hänsyn tagits till helgdagar samt planerade
sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott
m.m.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder 2018 följande
dagar (kl. 13.00): 8 februari, 17 maj och den 8 november.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SAMA)
Rådet för funktionshindrade och pensionärer

Justerare
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Dnr VON 7-2017

§ 92 Redovisning av delegeringsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Delegeringsbeslut perioden 2017-11-01 – 2017-12-10:
2017-11-22- Leverans-, underhåll- och supportavtal av Procapita VoO med
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB och Svalövs kommun, tecknat av
Susanne Persson.
Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för
perioden 2017-11-01 – 2017-11-30.
Delegeringsbeslut från perioden 2017-09-30 – 2017-12-10
(Bostadsanpassning, sekretess).

Beslutsunderlag
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2017-09-30 – 2017-12-10 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr VON 109-2017

§ 93 Revisionsrapport – uppföljning och kontroll inom
äldreomsorg och LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2017-11-29, antas som nämndens eget
och överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen för fortsatt
behandling.

Sammanfattning av ärendet
PWC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en uppföljande
granskning av uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS. Syftet med
granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om vård- och
omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av
verksamheterna vård och omsorg samt LSS.
Den sammanfattande bedömningen är att vård- och omsorgsnämnden till
övervägande del säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av
verksamheterna vård och omsorg samt LSS. Det har skett väsentliga och
avgörande förbättringar sedan den tidigare granskningen som genomfördes
december 2015. I den tidigare granskningen lämnades 17 rekommendationer
till dåvarande Vård- och omsorgsutskottet. 2017 lämnar granskningen två
rekommendationer, se nedan. Framförallt har rollfördelningen mellan
tjänstemän och politiker säkerställts. Det finns en formaliserad kommunikation
mellan nämnd och tjänstemän, vilket bidrar till en god intern kontroll vad gäller
ärendehanteringen mellan nämnd och förvaltning. Det finns idag även en väl
fungerande ansvars- och rollfördelning och ett välfungerande samarbete mellan
sektorn och ekonomiavdelningen. Beslutsstödet Hypergene fungerar idag
tillfredsställande. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll vad gäller
ekonomin och åtgärder vidtas då ekonomiska och kvalitativa avvikelser
uppmärksammas.
Följande utvecklingsområden bör sektorn även fortsättningsvis arbeta vidare
med – se tabell nedan.
Kontrollmål
Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom
organisationen.
Det finns en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och
tjänstemän.
Det finns riktlinjer, rutiner och systemstöd för hur styrning,
ledning och uppföljning ska fungera från nämnd till utförare.
Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av
ekonomi och kvalitet.
Åtgärder vidtas då ekonomiska och kvalitativa avvikelser
uppmärksammas.

Justerare
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2015
Delvis

Bedömning
2017
Delvis

Delvis

Uppfyllt

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis
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PWC gör i sin sammanfattning nedanstående bedömningar;


PWC gör bedömningen görs att det delvis finns tydliga mål som är kända
och tillämpas inom organisationen. Fullmäktiges mål avser både vård och
omsorg samt LSS. De visare som anges för viss måluppfyllelse har en
övervägande inverkan på äldreomsorg vilket kan bidra till en otydlig styrning
av LSS-verksamheten. Vidare framför PWC att verksamhetsplanen för vård
och omsorg saknar ett tydligt uppdrag/aktivitet vad gäller visare för
personalkontinuitet inom hemtjänsten.



Kontrollmålet om en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och
tjänstemän bedöms som uppfyllt.



När det gäller riktlinjer, rutiner och systemstöd för hur styrning, ledning och
uppföljning ska fungera från nämnd till utförare menar PWC att
beslutsstödsystemet Hypergene fungerar tillfredsställande.
Kvalitetshandboken behöver fortsatt utvecklas. Det återstår ett fortsatt
arbete för att åstadkomma ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete i enlighet med socialstyrelsens föreskrift.



Budgeten för verksamheten upplevs inte som realistisk i alla delar. En
budget som inte upplevs som realistisk förlorar i trovärdighet och värde som
styrinstrument. Ett resursfördelningssystem som är baserat på volym och
antalet beviljade insatser behöver utvecklas. Ett förbättringsområde är att
utveckla egenkontrollen och organisera den på sådant sätt att
självgranskning undviks.



Bedömning görs att åtgärder vidtas då ekonomiska och kvalitativa
avvikelser uppmärksammas.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ger PWC följande
rekommendationer;


För att uppnå angiven målnivå för visare avseende personalkontinuitet inom
hemtjänsten är det angeläget att faktiska åtgärder och aktiviteter vidtas för
att åstadkomma måluppfyllelse.



De är angeläget att ett resursfördelningssystem tas fram för de
verksamheter såsom exempelvis hemtjänsten vars kostnader är beroende
av volymvariationer.

Förvaltningen delar PWC:s bedömning av uppfyllelse av kontrollmålen.
Ett mål- och strategiarbete har under hösten 2017 påbörjats inom sektorns
ledningsgrupp. En revidering av uppdragen för vård- och omsorgsnämndens
verksamheter har arbetats fram i samråd med nämnden och kommer att
beslutas av nämnden i samband med att 2018 års budget antas. Under januari
och februari 2018 kommer strategier samt verksamhetsplaner med aktiviteter
tas fram för respektive verksamhet.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med införande av och uppdaterande av
rutiner i kvalitetshandboken samtidigt som riktlinjer för biståndshandläggning
och LSS är under revidering. En behovsinventering av samtliga HSL-rutiner är
genomförd och en tidsplan för revidering av dem är upprättad.
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Avseende hemvårdens verksamhet har förvaltningen till vård- och
omsorgsnämndens sammanträde den 1 november 2017 redovisat hemvårdens
ekonomiska förutsättningar med förslag till ett resursfördelningssystem som är
volymbaserat. Redovisningen innehöll också förslag till effektiviseringar.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-11-29
Revisionsrapport, inkommen 2017-10-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Förvaltningens yttrande, daterat 2017-11-29, antas som
nämndens eget och överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen för fortsatt
behandling.

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