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Dnr VON 58-2017, KS 232-2017

§ 73 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom
hemvården
Vård- och omsorgsnämnden förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser (LOV) är från och med den 1
januari 2017 411 kr exkl. moms. Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser (LOV) är från och med den 1 januari 2017 509 kr
exkl. moms.
2) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver till 93 % upp med
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 brukartimmar föregående år.
Avstämning sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut då
eventuella avvikelser justeras.
4) För 2018 tillförs 370 tkr 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.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1) Förvaltningen uppdras återkomma senast i april 2018 med ett
beslutsunderlag som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader
för installation av trygghetskamera i ordinärt boende.

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.
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För 2016 var resultatet för hemvården -1 546 728 kr, för 2015 -1 882 010 kr, för
2014 -1 228 920 kr och för 2013 -3 526 401 kr. Detta innebär att totalsumman
för resultatutjämningsfonden per den sista december 2016 var -8 184 059 kr.
Vid en genomgång av den kalkyl som användes i samband med översynen av
LOV-ersättningen 2013 framkommer att beräkningen av det totala antalet
utförda timmar i hemvården i kalkylen är felaktig. Detta är avgörande för
hemvårdens budget och resulterar i att hela kalkylen blir skev. Kalkylen 2013
bygger på en utförandetid hos brukaren om 71 %, vilket hemvården hitintills inte
har kunnat nå.
Kommunförvaltningen har under 2017 gjort en översyn av ersättningssystemet
LOV då hemvården alltjämt visar ett negativt resultat. Totalt visar hemvården en
negativ avvikelse med 2 192 tkr till och med augusti 2017, prognos helår 2017
motsvarar en negativ avvikelse med 3 600 tkr. Avvikelsen kan dels förklaras
med en diskrepans mellan kostnad per utförd timme och intäkter per utförd
timme i form av LOV-peng, dels med ett ökat antal utförda timmar som innebär
att anslaget till sektor social omsorg för det brukarbaserade
ersättningssystemet är för lågt.
För att minska det manuella arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av
hemvårdens verksamhet är inköp av en ny modul till befintligt
verksamhetssystem en nödvändighet. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av
detta att vård och omsorg för 2018 tillförs 370 tkr i driftsbudgeten för inköp och
installation av en sådan modul.
Utöver pågående åtgärder i projektet Bemanna rätt kan inköp av
trygghetskameror för brukare i ordinärt boende innebära att vissa tillsynsoch/eller larmbesök istället kan ske via trygghetskamera. Detta skulle medföra
minskad tid för transporter av hemvårdens personal. Förvaltningen föreslås få i
uppdrag att senast i april 2018 redovisa ett beslutsunderlag till vård- och
omsorgsnämnden som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för
installation av trygghetskamera i ordinärt boende.
Utredningen visar att det alltjämt finns en diskrepans mellan kostnad per utförd
timme och intäkter per utförd timme i form av LOV-peng. Förvaltningen föreslår
att ersättningen höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2017 till 411 kr exkl.
moms för serviceinsatser och 509 kr exkl. moms för omvårdnadsinsatser.
Förvaltningen föreslår att ersättningsbelopp LOV framöver räknas upp till 93 %
med lönekostnadsökning och till 7 % med KPI uppräkning mars månad.
Samtidigt föreslår förvaltningen att anslaget till sektor social omsorg för
hemvården fr.o.m den 1 januari 2018 är rörligt och baseras på antalet
brukartimmar föregående år. Detta innebär att anslaget både kan öka och
minska om antalet utförda brukartimmar förändras. Avstämning sker i samband
med delårsbokslut och årsbokslut där eventuella avvikelser justeras.
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Beslutsunderlag
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), Anneli Persson (S), Stefan Pettersson (M), Ingrid Ekström
(SD), Håkan Andersson (C), Eva Olofsson (C) och Anette Hallberg (S): Vårdoch omsorgsnämnden förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser (LOV) är från och
med den 1 januari 2017 411 kr exkl. moms. Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser (LOV) är från och med den 1 januari 2017 509 kr exkl.
moms. 2) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver till 93 % upp med
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 brukartimmar föregående år. Avstämning sker i samband
med delårsbokslut och årsbokslut då eventuella avvikelser justeras. 4) För 2018
tillförs 370 tkr 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.
Anders Svärd (S), Anneli Persson (S), Stefan Pettersson (M), Ingrid Ekström
(SD), Håkan Andersson (C), Eva Olofsson (C) och Anette Hallberg (S)::
Förvaltningen uppdras återkomma senast i april 2018 med ett beslutsunderlag
som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för installation av
trygghetskamera i ordinärt boende.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att nämnden
besluta enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, CAKK, AAJN)
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Dnr VON 54-2017, KS 128-2017

§ 74 Motion, gratis larm till våra äldre
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ordförandes yttrande, daterat 2017-10-06, antas som nämndens eget.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion i vilken följande framgår:
Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på
värdet av äldre människor. I takt med att samhällsbilden förändras och fler
kommuninvånare känner sig otrygga, är detta ett steg i riktningen att skapa ett
tryggare samhälle och att skapa känslan av trygghet framförallt för äldre.
Trygghet menar vi sak kunna erbjudas äldre behövande kostnadsfritt. Vi har
idag en tämligen stor efterfrågan till äldreboende och med tanke på det nya
sjukvårdsavtalet kommer andelen äldre med vård i hemmet mest troligt öka
framledes. En del kommuner i landet erbjuder redan trygghetslarm gratis andra
har det till ett lågt pris. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att just
trygghetslarm ska var kostnadsfritt för den invånare, som har fått det
behovsprövat och därmed är berättigad till ett.
I motionen föreslås att:
1. Berörd nämnd ges uppdraget att erbjuda kostnadsfria trygghetslarm till
de som efter behovsprövning blivit berättigade.
2. Berörd nämnd tar ut en installationsavgift vid inkoppling av
trygghetslarm och att priser baseras efter en omvärldsbild.
3. Berörd nämnd erbjuder trygghetslarm efter nuvarande taxa till de som ej
berättigas.

Beslutsunderlag
Motion från Linda Lindberg (SD), inkommen 2017-04-10
Remitteringsbeslut
Svar på motion om gratis larm till våra äldre, 2017-10-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Ordförandes yttrande, daterat 2017-10-06, antas som
nämndens eget.
Anders Svärd (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens
yttrande, daterat 2017-10-06
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Beslutsgång
Ordförande tar först upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar
enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SAMA)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Motionären efter beslut i KF
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