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Dnr -

§8

Information

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Nytillträdda socialchef Josefine Mangbo presenterar sig.
b) Lars-Åke Almqvist, Alamanco AB, informerar om Kartläggning och analys av
bemanningsfrågor (Vård och omsorg).
Paul Eklund informerar om:
c) Personalstrategiska frågor
Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om:
d) Antal lediga platser på särskilt boende per 2017-01-31: 0
e) Antal sökande till särskilt boende per 2017-01-31: 7 personer (+ 5 till
demens), totalt 12 personer
f) Antal personer på korttidsboende per 2017-01-31: 11 personer
g) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2017-01-31: 23 personer
h) Statistik från biståndshandläggarna (VON 6-2017)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
i) Uppföljning av avvikande händelser 2017-01-01 – 2017-01-31
Verksamhetschef LSS Monica Ingves:
j) Beslut från Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 6855-16.
Anna Johnsson, ekonom, informerar om;
k) Budget 2017 (VON 3-2017)
Sara Månsson, nämndsekreterare informerar om:
l) Tillståndsbevis för enskild verksamhet i form av bostad med särskild service
för vuxna i form av gruppbostad.
Protokollet ska skickas till:
-

Ajournering kl. 14.50-15.00

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 17-2017

§9

Revidering av vård- och omsorgsnämndens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Vår d- oc h oms orgsnämndens oc h samhälls byggnads nämndens reglementen för ändras på så sätt ans varet för fråg or om färdtj änst oc h ri ksf ärdtjänst enligt 1 § förs över till samhällsbyggnadsnämnden.

1. Vård- och omsorgsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens
reglementen förändras på så sätt att ansvaret för frågor om färdtjänst
och riksfärdtjänst enligt 1 § förs över till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft den 1 april 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2015-12-07, § 218 (dnr KS 29-2015), bl.a. följande
beslut: Kommunstyrelsen uppdras utreda och komma med förslag kring
organisering så att ekonomiskt ansvar för verksamheter och beslut som rör
dessa verksamheter hanteras av samma organ. För vård- och
omsorgsutskottets del rör det internatplaceringar enligt LSS.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 36, att 1. Socialnämndens och
vård- och omsorgsnämndens reglementen förändras på så sätt att punkt 1 d)
Äldre människor och människor med funktionshinder, 1 e) Hälso- och
sjukvårdslagen samt 1 i) Bostadsanpassning förs över till vård- och
omsorgsnämnden. 2. Förändringarna träder i kraft 2016-04-01.
I enlighet med 1 § vård- och omsorgsnämndens reglemente ansvarar nämnden
för frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden har dock ingen budget för
dessa frågor utan den ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för – som också
ansvarar för infrastruktur och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar). Att flytta
över ansvaret för frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst till samhällsbyggnadsnämnden gör att all kollektivtrafik oavsett form samlas under en nämnd.
Motsvarande förslag till förändring av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
kommer att behandlas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 28
februari 2017.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-21, § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 218

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Vård- och omsorgsnämndens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen förändras på så sätt att ansvaret för
frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt 1 § förs över till
samhällsbyggnadsnämnden. 2. Förändringen träder i kraft den 1 april 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PLED, CAKK, MSDG, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 5-2017

§ 10 Uppföljning intern kontrollplan 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att god intern kontroll har
uppnåtts under 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2016-08-15 § 115, förslag till intern kontrollplan 2016.
Kommunstyrelsen valde i samband med det beslutet ut 23 kontrollmoment där
risken bedömdes hög. Urvalet gjordes ur en bruttolista där risken bedömts
utifrån sannolikhet och konsekvens. 5 av dessa moment rör vård- och
omsorgsnämndens verksamheter:


Uppföljning av avvikande händelser inom vård och omsorg samt LSS



Lex Sarah inom vård och omsorg



Kontroll av obehörig läsning av journal



Hantering av brukares privata medel inom vård och omsorg samt LSS



Förebyggande arbete dokumenterat i kvalitetssystem

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Det viktigaste syftet med
internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen
uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och
ändamålsenligt sätt.
Svalövs kommunfullmäktige reviderade 2012 vår policy för internkontroll.
Revideringen innebar att vi nu koncentrerar oss mer och bättre på moment där
riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten har också blivit mera enhetliga
och likartade i hela kommunen.
Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i vård- och
omsorgsnämndens verksamheter där vi jobbar strukturerat utifrån beslutad
modell. Jämfört med 2015 års uppföljning, då ett av internkontrollmomenten inte
utfördes, har under 2016 samtliga kontrollmoment utförts och med bättre
kvalitet än föregående år. Samtidigt finns ytterligare förbättringsmöjligheter i vår
internkontroll.
Utfallet kan sammanfattas enligt nedan:




Justerare

Alla 5 interna kontrollmoment inom vård- och omsorgsnämndens
verksamheter har utförts.
I ett fall – intern kontroll av brukares privata medel - anges att åtgärder
måste vidtas. Här pågår och planeras för åtgärder.
Förvaltningen kommer att se över om vård- och omsorgsnämndens
kontrollmoment speglar risken på ett bra sätt eller om andra moment
ska ersätta eller komplettera. Exempelvis finns det ingen intern kontroll

Utdragsbestyrkande

7(13)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-16

kring avgiftshanteringen inom vård och omsorg samt LSS. I dessa
ärenden kan det vara lämpligt att granska handläggning, kvittningar,
makuleringar, justeringar och anstånd, samt att attest finns för
åtgärderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-01-19
Bilagor:
Uppföljning av avvikande händelser inom vård och omsorg samt LSS
Lex Sarah inom vård och omsorg
Kontroll av obehörig läsning av journal
Hantering av brukares privata medel inom vård och omsorg samt LSS
Förebyggande arbete – dokumentation i kvalitetssystem

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2017-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras. 2. Vård- och omsorgsnämnden
bedömer att god intern kontroll har uppnåtts under 2016.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 10-2017

§ 11 Granskning av rutinerna för ansökan om statlig
ersättning inom flyktingmottagandet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2016 genomfört en
granskning i syfte att bedöma om vård- och omsorgsnämnden,
bildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren har tillräckligt
fungerande rutiner för återsökning från staten av kostnader för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd.
Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren för
yttrande över de bedömningar som görs i rapporten. Rapporten översänds till
kommunfullmäktige för kännedom.
Svar från nämnderna önskas senast under mars månad 2017.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2017-02-08
Revisionsrapport; granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet, daterad 2017-01-18.

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 (JEMO, MAIS, SEPN, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 19-2017

§ 12 Ledsagarservice enligt 9 § p. 3 lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Tjänsteskrivelsen ”Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS” skickas på
remiss till rådet för funktionshindrade och pensionärer.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutad riktlinje från 2004 för insatsen ledsagarservice enligt
9 § 3 LSS behöver revideras då den inte är i enlighet med gällande praxis.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet HFD 2011 ref. 8 funnit att
omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och
kulturella aktiviteter inte ingår i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS.
LSS saknar bestämmelser som gör det möjligt för kommunen att utge
ekonomiskt stöd till kostnader som inte avser personlig assistans. Anspråk på
ekonomisk ersättning för utlägg kan därför bara prövas enligt socialtjänstlagen
(SoL). HFD erinrade i domen om att kommunen har möjlighet att, om det finns
skäl för det, ge bistånd även om den enskilde inte uppfyller förutsättningarna för
rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, så kan bistånd lämnas enligt
4 kap. 2 § SoL.
Förvaltningen har uppmärksammat att det har skett en viss förskjutning mellan
insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS och insatsen biträde av
kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Det är viktigt att skillnaderna mellan uppdraget
ledsagarservice och kontaktperson tydliggörs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-02-13
Socialnämndens beslut 2004-11-25, § 141 och 2004-08-26, § 91
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2004-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras. 2. Tjänsteskrivelsen
”Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS” skickas på remiss till rådet för
funktionshindrade och pensionärer.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 20-2017

§ 13 Äskande om tilläggsanslag för brukare på
gruppbostad knutet till särskilt objektsnummer,
under 2017
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Tilläggsanslag med 2 392 tkr, knutet organisatoriskt till ett särskilt
objektsnummer som kopplas till aktuell gruppbostad 2017-01-01 –
2017-12-31 tillstyrkes och skickas vidare till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut efter avidentifiering.

Sammanfattning av ärendet
Tilläggsanslaget avser resursförstärkning för omvårdnad av brukare med
intellektuella funktionsnedsättningar och autism.
Inarbetad personalgrupp (utöver ordinarie bemanning) följer med när brukaren
flyttar till aktuell gruppbostad, personalgruppen kopplas organisatoriskt till ett
objektsnummer.
Objektsnumret avslutas december 2017. Från januari 2018 ska
bemanningsbehovet vara utrett och all bemanning på aktuell gruppbostad ingår
i ordinarie personalbemanning.
Av bilaga 1 till tjänsteskrivelsen framgår redovisning av äskat tilläggsanslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Tilläggsanslag med 2 392 tkr, knutet organisatoriskt till ett
särskilt objektsnummer som kopplas till aktuell gruppbostad 2017-01-01 –
2017-12-31 tillsyrkes och skickas vidare till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut efter avidentifiering.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 21-2017

§ 14 Rekommendation för arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Rekommendationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende för äldre från Sveriges kommuner och landsting antas.

Sammanfattning av ärendet
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram
denna rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas
personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig
dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna
rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i
förnyelse- och förbättringsarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2017-02-08
Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Kvalitet i särskilt boende,
rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre,
daterad 2016-12-15.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras. 2. Rekommendationen för arbete
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre från Sveriges kommuner
och landsting antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 7-2017

§ 15 Redovisning av delegeringsbeslut
Vård – och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Det finns ett offentligt delegationsbeslut fattat för perioden 2017-01-09 – 201702-08.
2017-02-02: Avtal mellan Alamanco AB och Svalövs kommun om utbildning i
Bemanna rätt. Delegationsbeslutet fattades av tf. socialchef Paul Eklund.
Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för
perioden 2017-01-01 – 2017-01-31.

Beslutsunderlag
Avtal daterat, 2017-02-02
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2017-01-01 – 2017-01-31 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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