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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Vippan kl. 13.30-16.20, 16.30-17.15
Ajournering: kl. 14.50-15.05

Beslutande

Anders Svärd (S), ordf.
Agneta Lenander (V), tjg. ersättare för Eva Olofsson (C), vice ordf.
Anna Berg von Linde (M), tjg. ersättare för Stefan Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD), tjg. ersättare för Ingrid Ekström (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C)
- (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

- (S)
- (MP)
- (S)
- (L)

Övriga deltagare

Josefine Mangbo, socialchef, §§ 53-58, § 60
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg, §§ 53-58
Sara Månsson, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-13

Utses att justera
Justeringens tid
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Justerade
paragrafer

Anneli Persson
Kommunledningskontoret, 17-09-15, kl. 08.30
§§ 53 - 60

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Anders Svärd (S)

Justerare
Anneli Persson (S)
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Dnr -

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

Sammanfattning av ärendet
Josefine Mangbo informerar om:
a) Övergripande verksamhetsfrågor
b) Uppdragsdialog inför 2018 (VON 96-2017)
c) Antal lediga platser på särskilt boende per 2017-08-30: 0
d) Antal sökande till särskilt boende per 2017-08-30: 5 personer (5 till demens),
totalt 10 personer
e) Antal personer på korttidsboende per 2017-08-30: 14 personer
f) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2017-08-30: 25 personer
g) Statistik från biståndshandläggarna (VON 6-2017)
Camilla Knobblock, enhetschef/utvecklingsstrateg informerar om:
h) Uppföljning av avvikande händelser 2017-08-01 – 2017-08-31
i) Sjukfrånvaro sektor social omsorg, kvartal 1-2 2017 (VON 97-2017)
Skriftlig information:
j) Resultatbalansering hemvården i vård och omsorg för resultat år 2016 (VON
58-2017)
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr VON 100-2017

§ 55 Tidplan mål- och budget 2018-2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger ett behov av att reglera nämndernas remissyttrande över ärendet
mål- och budget 2018 med plan 2019-2020 för att uppfylla de tidskrav som är
reglerade i kommunallagen (8 kap. 6-7 §§).
Kommunstyrelsen har 2017-09-11 har fattat följande beslut: 1) Tidplan för mål
och budget 2018 med plan 2019 – 2020, enl. bilaga 1, antas. 2) Förslag till Mål
och budget 2018 med plan 2019 – 2020, enl. bilaga 2, remitteras till
fullmäktiges presidium, bildningsnämnden, bygg- och räddningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, styrelsen för BT Kemi
efterbehandling, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
överförmyndaren.
Kommunstyrelsen skickade den 11 september ut förslag till mål och budget
2018 med plan 2019-2020 till berörda instanser.
Nämnderna ska lämna ett remissvar till kommunstyrelsen senast den 29
september och av denna anledning sätts ett extra sammanträde in den 28
september kl. 08.30.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-23
Bilaga 1, tidsplan för mål- och budget med plan 2019-2020
Bilaga 2, Svalövs kommuns ekonomiska ramar för budget 2018 plan 2019-2020

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)
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Dnr VON 3-2017, KS 106-2017

§ 56 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per
den sista juni 2017
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för Svalövs
kommun per den sista juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-07-31, § 73, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den
sista juni 2017 godkänns. 2) Berörda nämnder och verksamheter uppmanas
skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i enlighet med av
kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell.
Kommunstyrelsen fattade 2017-08-14, § 114, följande beslut: 1) Ekonomisk
uppföljning för Svalövs kommun per den sista juni 2017 godkänns. 2) Berörda
nämnder uppmanas skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-14, § 114
Arbetsutskottets protokoll 2017-07-31, § 73
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista juni 2017, daterad
2017-07-25

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 (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 98-2017

§ 57 Bemanna rätt
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2016 fattades beslut om att verksamheterna LSS och Vård- och
Omsorg inom sektor Social Omsorg skulle ingå i ett bemanningsprojekt kallat
"Bemanna Rätt". Den övergripande målsättningen med projektet är att
verksamheten bättre ska kunna tillgodose brukarnas intressen, vara ekonomiskt
effektiv samt skapa trygga och utvecklande arbeten.
En kartläggning och analys av bemanningsfrågor genomfördes hösten 2016
och redovisades för Vård- och omsorgsnämnden i februari 2017.
Socialchef, verksamhetschefer och enhetschefer inom LSS och Vård- och
Omsorg, fackliga representanter samt representanter för HR-avdelningen har
gemensamt genomgått en femdagarsutbildning i "Bemanna Rätt". Syftet med
utbildningen är att;
• Utveckla en gemensam förståelse och ett gemensamt språk mellan ledning
och medarbetare för hur man kan analysera och hantera sina
personalkostnader.
• Utveckla en uppföljning av verksamheten som bygger på en helhetssyn.
• Skapa samsyn kring bemanning, förläggning och användning av arbetstid.
Ledningen för Social Omsorg har i samråd med projektgrupp och fackliga
representanter fastställt mål för projektet, se bilaga.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-06 med bilagan;
Underlag Syfte och mål Bemanna Rätt.

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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 95-2017

§ 58 Aktuell boendesituation inom LSS
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet. Målet är att personer med funktionshinder ska ha
möjlighet att leva som andra.
Rätten till insatser. 7§ Personer som anges i 1§ har rätt till insatser i form av
stöd och service enligt9§ 1-9 om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och
om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt.
En av de insatser som regleras i lagen är vuxnas rätt till bostad med särskild
service eller annan särskilt anpassad bostad (9 § 9 LSS). En bostad kan
vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas: gruppbostad,
servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. I Svalövs kommun finns
inte boendeformen ”annan särskilt anpassad bostad” och det planeras heller
inte för boendeformen framgent.
Gruppbostad: För personer med omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov, med kontinuerlig närvaro av personal, dygnet runt.
Utformas så att gemensamma utrymmen kan fungera som en samlande
punkt. Upp till 6 lägenheter.
Servicebostad: Mellanform mellan självständigt boende och gruppbostad.
Mindre kollektiv utformning, gärna trapphusmodell. Upp till 12 lägenheter.
Tillgång till personalstöd dygnet runt. Tillgång till gemensamhetslokal.
Gruppbostad
Erik Ljungsgatan
Majorsgatan
Bondegatan
Felestad

Antal lägenheter
5
5
6
5

Servicebostad
Kvarngatan

Antal lägenheter
9

Bifallsbeslut Bostad med särskild service § 9:9 sept.2017
 Brukare 1 datum bifall 170612
 Brukare 2 datum bifall 170612
 Brukare 3 datum bifall 170630

Justerare
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Brukare 1-2
Enligt bedömning är servicebostad adekvat boendeform, för brukare 1-2.
Intentionen från verksamheten sida har varit att utvidga Kvarngatans
servicebostad vartefter lediga lägenheter kopplats till Kvarngatan (max 12
lägenheter). Att konvertera Bondegatan till en servicebostad har också
diskuterats, förutsatt att aktuella lägenheter som införlivas finns i närmiljö.
Brukare 3
Brukare 3 bedöms ha behov av gruppbostad. Planering fanns att erbjuda
ledig lägenhet i gruppbostad. Inflyttning från annan kommun, där det fanns
akut behov av gruppbostad, medförde att planeringen inte kunnat fullföljas,
då platsen erbjöds den personen.
Verksamhetsledningen har haft regelbundna kontakter med Svalövslokaler
för att föra dialog om behovet, med intention att tilldelas lämpliga lediga
lägenheter. Dessa diskussioner har inte lett till att lägenheter tilldelats, i
tillräcklig utsträckning, varför bifallsbesluten inte har kunnat verkställas.
Verkställa beslut
Ingen ledig bostad med särskild service finns i kommunens regi,
förnärvarande. Verksamheten kommer att initiera kontakt med brukarnas
företrädare för att informera om situationen och göra en individuell
planering. Extern placering hos privat vårdgivare kan bli aktuellt.
Prisbild för extern placering
Dygnspris för bostad med särskild service (§9:9) och daglig verksamhet
(§9:10) inkluderat är hos en känd välrenommerad vårdgivare mellan
3 500 kr/dygn- 4 500 kr/dygn, beroende på det individuella behovet.
Årskostnad för extern placering: 1 277 tkr – 1 642 tkr.
LSS-placering utgör underlag för LSS-utjämningsbidrag, vilket innebär att
insats § 9:9 LSS ersätts med 900 000 kr, § 9:10 ersätts med 200 000 kr
(2018 års siffror)
Resterande kostnad som inte ersätts genom LSS utjämningsbidraget blir
således 182 000 kr- 547 000 kr.
Ovanstående prisbild gäller för personer med icke komplexa behov.
Prisbilden för personer med mer komplexa omvårdnadsbehov är
ca 7 500 kr-8 000 kr/dygn = 2 737 tkr – 2 920 tkr.
Resterande kostnad som inte ersätts genom LSS utjämningsbidraget blir
således 1 637 tkr – 1 802 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningen förslagsskrivelse, daterad 2017-09-04
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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:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (MAIS, JEMO, CAKK)

Justerare
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Dnr VON 99-2017

§ 59 Kostpolicy
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Information gällande projektplan, arbetsgång och framtagande av ny Kostpolicy
med tillhörande riktlinjer.
1997 Svalövs kost politiska mål antogs (1997-05-12).
2007 Beslutades att förslag på nya reviderade kost politiska mål skulle tas fram
(2007-02-05). En översyn var tänkt med nytt förslag på reviderade kost
politiska mål och en tidsplan för detta. En översyn gjordes aldrig.
2012 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade att uppdra
förvaltningen att ta fram ett förslag till reviderade kost politiska mål samt att nya
kostpolitiska mål ska fastställas genom ett politiskt beslut. Ett externt
konsultföretag har anlitats för att göra en översyn av Svalövs kostverksamhet
och har bidragit med värdefull information kring vilka områden som behöver ses
över och utvecklas.
2013 Ett utkast gällande policy och riktlinjer arbetades fram.
2015 Återupptogs arbetet med de kost politiska målen. En förstudie kring
aktuell kostpolicy har sedan dess genomförts.
2016 Har arbetet med att ta fram ett förslag gällande måltidsinriktning initierats
på uppdrag av KS.
2017 Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att bifalla förslag på projektplan
gällande arbetsgång för ny Kostpolicy med tillhörande riktlinjer. Under 2017 har
arbetet med att ta fram ett förslag till uppdaterad kostpolicy med dess riktlinjer
initierats i arbetsgrupper sektorsvis och med återkoppling till projektgrupp inom
SBN.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-05
Kostpolicy med tillhörande måltids riktlinjer för perioden 2017 -2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1. Informationen noteras.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, MSDG, IATE)

Justerare
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Dnr VON 7-2017

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Det finns inga offentliga delegationsbeslut fattade under perioden 2017-08-10 –
2017-09-08
Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för
perioden 2017-08-01 – 2017-08-31.

Beslutsunderlag
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2017-08-01 – 2017-08-31 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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