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Plats och tid
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Beslutande

Anders Svärd (S), ordf.
Eva Olofsson (C), vice ordf. §§ 22-25
Stefan Pettersson (M)
Ingrid Ekström (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C)
Pernilla Ekelund (L) tjg. ersättare för David Lenander (S)
Nina Renarve (MP), tjg. ersättare för Eva Olofsson (C), §§ 26-27

Ej tjänstgörande
ersättare

Nina Renarve (MP), §§ 22-25
Julius Hansson (S)

Övriga deltagare

Josefine Mangbo, socialchef, § 23 a, h-j, § 24-27
Susanne Persson, verksamhetschef vård och omsorg
Monica Ingves, verksamhetschef LSS
Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg
Margareta Lindgren, personalrepresentant, §§ 22-25
Sara Månsson, nämndsekreterare
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Dnr-

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

Sammanfattning av ärendet
Josefine Mangbo informerar om:
a) Övergripande verksamhetsfrågor
-

Josefine informerar att kursen ”Bemanna rätt” ägt rum.

Verksamhetschef vård och omsorg Susanne Persson informerar om:
b) Antal lediga platser på särskilt boende per 2017-03-31: 0
c) Antal sökande till särskilt boende per 2017-03-31: 10 personer (+ 3 till
demens), totalt 13 personer
d) Antal personer på korttidsboende per 2017-03-31: 14 personer
e) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2017-03-31: 22 personer
f) Statistik från biståndshandläggarna (VON 6-2017)
-

Studiebesök av bl.a. Annika Strandhäll på Åsgården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
g) Uppföljning av avvikande händelser 2017-03-01 – 2017-03-31
h) Lex Sarah
Verksamhetschef LSS, Monica Ingves informerar om:
i) Öppet hus, daglig verksamhet den 10 maj.
Ordförande Anders Svärd informerar om:
j) Seminarium om innovation i välfärden den 25 april, presidiet deltar via
webben.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 37-2017

§ 24 Effektiviseringsförslag 2017
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreslagna effektiviseringar inom vård- och omsorgsnämndens
verksamheter godkänns.

Reservationer
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade i samband med sitt beslut om budget för 2017,
beslut om effektiviseringskrav för Svalövs kommun. Kravet är generellt 1
procent av beslutad budget för hela kommunen. Det åligger varje nämnd att
fatta beslut om lämpliga åtgärder inom sina respektive områden i syfte att följa
effektiviseringskravet.
Tjänsteskrivelsen beskriver föreslagna åtgärder med dess konsekvenser.
Effektiviseringarna ska genomföras omgående efter beslut i kommunstyrelsen
för att få så stor effekt under 2017 som möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse för kommunförvaltningen, daterad 2017-04-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Föreslagna effektiviseringar inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter godkänns.

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

Ajournering: 09.35 – 09.45

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 3-2017

§ 25 Ekonomisk uppföljning per 2017-02-28
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 2017-02-28 för vård- och omsorgsnämnden
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för uppföljning och prognos för Vård- och omsorgsnämnden
till och med den 28 februari 2017. Avvikelsen till och med februari är för Politisk
organisation 5 tkr, Övergripande Social omsorg 33 tkr, Vård och omsorg 975 tkr
och LSS 1 tkr. Prognosen för helår 2017 visar en avvikelse för Övergripande
Social omsorg med -500 tkr och för LSS -1 500 tkr. Övriga verksamheters
prognos är noll i avvikelse.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-29
Uppföljning och prognos vård- och omsorgsnämnden 2017-02-28.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Ekonomisk uppföljning per 2017-02-28 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

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 19-2017

§ 26 Ledsagarservice enligt 9 § 3 p. LSS
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommuns nuvarande riktlinjer för insatsen ledsagarservice
enligt 9 § 3 LSS upphör att gälla den 30 juni 2017.
2. Från och med den 1 juli 2017 gäller följande i samband med insatsen
ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS:


Insatsen är kostnadsfri men den enskilde står själv för sina egna
omkostnader i samband med ledsagningen.



Ekonomisk ersättning kan lämnas för utlägg enligt socialtjänstlagen för
ledsagarens omkostnader vid fritids- och/eller kulturella aktiviteter mot
uppvisande av kvitto. Ersättning kan lämnas med högst 200 kr per
månad. En individuell bedömning görs på förhand om en enskild fritidsoch/eller kulturell aktivitet kommer att överstiga ovan angivna belopp.
Utlägg för ledsagarens mat och dryck ersätts inte.



Jojo Serviceresor ger personer med färdtjänst rätt att kostnadsfritt ta
med sig ledsagare på Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne.
Ersättning för resor med kollektivtrafik kan ersättas i de fall den enskilde
saknar färdtjänst. Taxiresor och resor i privat bil ersätts inte.



Resa till och från den enskildes hem eller mötesplats, ses som
arbetsresa och ersätts därmed inte.

3. Förvaltningen uppdras att utarbeta rutiner för handläggning och
utbetalning av ersättning för ledsagares omkostnader i samband med
ledsagarservice. Uppdraget redovisas för vård- och omsorgsnämnden i
juni 2017.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutad riktlinje från 2004 för insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (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 §

Justerare
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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.
Förslag till förändringar avseende ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS har sänts på
remiss till rådet för funktionshindrade och pensionärer. I remissvar från PRO
Svalöv framförs synpunkter på att maxbeloppet på 200 kronor per månad i
ersättning för ledsagares omkostnader förefaller vara väldigt lågt satt.
Förvaltningen gör dock bedömningen att detta belopp är rimligt då ersättningen
framgent inte omfattar omkostnader för mat och dryck.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-04-06
Remissvar från PRO Svalöv, inkommen 2017-03-14
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. Svalövs kommuns nuvarande riktlinjer för insatsen
ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS upphör att gälla den 30 juni 2017. 2. Från och
med den 1 juli 2017 gäller följande i samband med insatsen ledsagarservice
enligt 9 § 3 LSS: • Insatsen är kostnadsfri men den enskilde står själv för sina
egna omkostnader i samband med ledsagningen. • Ekonomisk ersättning kan
lämnas för utlägg enligt socialtjänstlagen för ledsagarens omkostnader vid
fritids- och/eller kulturella aktiviteter mot uppvisande av kvitto. Ersättning kan
lämnas med högst 200 kr per månad. En individuell bedömning görs på förhand
om en enskild fritids- och/eller kulturell aktivitet kommer att överstiga ovan
angivna belopp. Utlägg för ledsagarens mat och dryck ersätts inte. • Jojo
Serviceresor ger personer med färdtjänst rätt att kostnadsfritt ta med sig
ledsagare på Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne. Ersättning för resor
med kollektivtrafik kan ersättas i de fall den enskilde saknar färdtjänst.
Taxiresor och resor i privat bil ersätts inte. • Resa till och från den enskildes
hem eller mötesplats, ses som arbetsresa och ersätts därmed inte. 3.
Förvaltningen uppdras att utarbeta rutiner för handläggning och utbetalning av
ersättning för ledsagares omkostnader i samband med ledsagarservice.
Uppdraget redovisas för vård- och omsorgsnämnden i juni 2017.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 7-2017

§ 27 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.
Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för
perioden 2017-03-01 – 2017-03-31.

Beslutsunderlag
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2017-03-01 – 2017-03-31 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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