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Dnr -

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

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Josefine Mangbo informerar om:
a) Övergripande verksamhetsfrågor
b) Antal lediga platser på särskilt boende per 2018-02-28: 1
c) Antal sökande till särskilt boende per 2018-02-28: 3 personer (5 till
demens), 8 personer totalt
d) Antal personer på korttidsboende per 2018-02-28: 13 personer
e) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2018-02-28: 32 personer
f)

Skriftlig information ”Statistik från biståndshandläggarna” (VON 262018)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
g) Uppföljning av avvikande händelser 2018-02-01 – 2018-02-28
h) Lex Sarah
i)

Utveckling av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Verksamhetschef LSS, Monica Ingves informerar om:
j)

Bemanna rätt (VON 98-2017)

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr VON 94-2017

§ 24 Förändring av verksamheten på Felestad LSSgruppbostad
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Från Felestad LSS-gruppbostad avskiljs 3 lägenheter och införlivas med
Bondegatans LSS-gruppbostad. Lägenheterna genomgår en
genomgripande renovering. Kostnad för renoveringen är ca 650 000 kr
inkl. moms, vilket innebär en ökad hyra med 60 000 kr/år.
2. Bondegatans LSS-gruppbostad konverteras till en LSS-servicebostad.

Sammanfattning av ärendet
Nu aktuellt förslag innebär att 3 lägenheter på Felestads LSS-gruppbostad
genomgår en genomgripande renovering och införlivas i Bondegatans LSSgruppbostad, som ligger mycket nära. Kostnad för renovering är ca 650 000 kr
inkl. moms, vilket innebär en ökad hyra med 60 000 kr/år.
Bondegatans LSS-gruppbostad består idag av 6 lägenheter, med hög standard
och väl tilltagna gemensamma ytor. Personerna som kommer att bo i de 3
tillkommande lägenheterna kommer att ingå i gemenskapen på Bondegatan
och därmed få stöd och service av personalen på Bondegatan. Samtidigt
föreslås att Bondegatans LSS-gruppbostad konverteras till en
LSS-servicebostad. För de som idag bor på Bondegatan innebär förändringen
inte någon försämrad service. De får däremot nya grannar som också kommer
att ingå i gemenskapen på Bondegatan.
Nu föreslagen förändring innebär att Svalövs kommun kan verkställa 2 icke
verkställda bifallsbeslut. Sedan juni 2017 har 2 unga vuxna personer väntat på
att få sina bifallsbeslut på LSS-bostad verkställt. De har tidigare erbjudits lediga
lägenheter på Felestads LSS-gruppbostad, men tackade nej, med motiveringen
att boendet var för institutionslikt. Inga andra erbjudande har kunnat erbjudas
på grund av avsaknad av lediga lägenheter. Svalövs kommun har en skyldighet
enligt lag att verkställa varje bifallsbeslut skyndsamt. Icke-verkställda
bifallsbeslut rapporteras till Inspektionen för Vård och omsorg varje kvartal.
Svalövs kommun riskerar att få vitesföreläggande då vi inte har verkställt dessa
beslut skyndsamt.
I Svalövs kommuns framtagna Lokalförsörjningsprogram beskrivs behovet av
LSS-bostäder. Det saknas LSS-bostäder, beståndet täcker vare sig nuvarande
behov eller behov på längre sikt.
Bostad för unga vuxna i begrepp att flytta hemifrån samt boende för personer
med autism och/eller utmanande beteende är grupper som förvaltningen
särskilt lyfter fram som grupper med ett stort behov av nya LSS-boenden.
LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna ska vara organiserat. En bostad
kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas:
1. gruppbostad

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(15)

Sida

Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-15

2. servicebostad och
3. annan särskilt anpassad bostad (ovanligt förekommande boendeform).
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
• för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
• mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal, dygnet runt
• utformas så att gemensamma utrymmen kan fungera som en samlande
punkt
• upp till 6 lägenheter

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Lenander (V), Eva Olofsson (C), Anneli Persson (S), Anette Hallberg
(S) och Stefan Pettersson (M): 1. Från Felestad LSS-gruppbostad avskiljs 3
lägenheter och införlivas med Bondegatans LSS-gruppbostad. Lägenheterna
genomgår en genomgripande renovering. Kostnad för renoveringen är ca 650
000 kr inkl. moms, vilket innebär en ökad hyra med 60 000 kr/år. 2.
Bondegatans LSS-gruppbostad konverteras till en LSS-servicebostad.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAIS, JEMO)
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Dnr VON 32-2018

§ 25 Riktlinjer myndighetsutövning SoL
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) svarar varje kommun för socialtjänsten inom
sitt område. I Svalövs kommun har vård- och omsorgsnämnden det yttersta
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver, inom ramarna
för vård och omsorgs verksamhetsområde.
Biståndshandläggare arbetar med stöd av delegeringsbestämmelser vilket
innebär att de beslutar på nämndens vägnar. Biståndshandläggare har genom
nämnden delegation på att fatta följande beslut:
•
•
•
•

bistånd i form av hemvård
bistånd i form av att tillhandahålla bostad i särskilt boende
bistånd i form av korttidsvård
bistånd i form av ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson och
växelvård.

Syftet med nu framtagna riktlinjer är att skapa ett enhetligt synsätt vid
bedömningar och att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt.
Sammantaget ska riktlinjerna ge förutsättningar för att lagens mål och
intentioner uppnås.
Riktlinjerna avser ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen inom
verksamhetsområdet vård och omsorg. Riktlinjerna omfattar hemtjänst,
dagverksamhet, korttidsvård, växelvård samt särskilt boende. Med hemtjänst
avses omvårdnad, service, matdistribution, trygghetslarm, ledsagning och
avlösning.

Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN)
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Dnr VON 4-2018

§ 26 Riktlinjer för anhörigstöd
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre
perioder, ska erbjudas olika former av stöd från kommunens sida. Det gäller
oberoende av om den närstående bor hemma eller på ett särskilt boende.
Anhörigas behov av stöd ska uppmärksammas i ett så tidigt skede som möjligt.
Med stöd avses olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och
socialt underlätta de anhörigas situation. Stödet till anhöriga är en
förebyggande insats som ska förebygga ohälsa och leda till att bibehålla eller
höja livskvaliteten för anhöriga.
Den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd. Propositionen ”2008/09:82
Personer som vårdar eller stödjer närstående” låg till grund för skärpningen av
socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 10 §. I lagtexten står att:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående
som har funktionshinder.”
Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är således inte kopplat till att man
vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder
eller typ av funktionsnedsättning. Stödet till de anhöriga ska vara individuellt,
flexibelt och av god kvalitet (Stöd till anhöriga. Vägledning till kommunerna för
tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Socialstyrelsen 2016).
I nu framtagen riktlinje används ordet anhörig. Med anhörig menas den person
som på något sätt ger omsorg, vård eller stöd. Anhörig kan vara till exempel en
släkting, en vän eller granne. Begreppet anhörig är inte kopplat till om stödet
ges sällan eller är dagligt förekommande. Den som är i behov av hjälp benämns
närstående. I verksamheterna benämns närstående emellertid ofta som brukare
eller boende. Med anhörigstöd avses olika former av insatser som syftar till att
fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation. I Svalövs
kommun räknas man som anhörig upp till ett halvår efter det att den närstående
avlidit.
Syftet med kommunens stöd till anhöriga är att, genom förebyggande och
stödjande arbete, uppnå en högre livskvalitet hos den anhörige. Med andra ord
syftar anhörigstödet till att minska den anhörigas psykiska och fysiska
belastning vilket leder till en förbättrad livssituation hos hen, samtidigt som
risken för ohälsa kan minskas.
Målet med anhörigstödet kan sammanfattas som att insatserna ska vara
förebyggande, synliggöra de anhörigas insatser samt bibehålla eller förbättra
livskvaliteten hos de anhöriga och de närstående.
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Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Anneli Persson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN)
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Dnr VON 33-2018

§ 27 Patientsäkerhetsberättelse 2017
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I det kommunala uppdraget avseende hemsjukvård levereras vård upp till nivå
av legitimerade utförare, d.v.s. sjuksköterska/distriktssjuksköterska samt
arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. I uppdraget att bedriva
hemsjukvård förutsätts ett samarbete med andra vårdgivare för att vården runt
den enskilde ska fungera optimalt. För Svalövs kommun finns i detta avseende
en god samverkan med Region Skåne. Närmsta samarbetspartners utgörs av
vårdcentralerna i Landskrona, Ljungbyhed och Svalöv men också främst
Landskrona lasarett. Med sjukhusen i Lund, Helsingborg och Malmö finns
också ett bra samarbete. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det högst
väsentligt att samarbetsformerna definieras varför samarbetsavtal tecknats.
Under 2017 bildades en arbetsgrupp med Landskrona stad, Landskrona
lasarett och primärvården i Svalöv och Landskrona. Skriftlig överenskommelse
gjordes och flera möten hölls för att utveckla avtalet och förbereda inskrivning i
teambaserad vårdform (hälso- och sjukvårdsavtalet). Under 2017 har ett antal
mätningar gjorts utifrån hur många brukare som uppfyller kriterierna för
inskrivning i vårdformen. Mellan 68-75 % uppfyller kriterierna för inskrivning i
teamet.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) rapporterar medicinskt ansvariga sjuksköterska
(MAS) begångna fel och brister inom den kommunala
hemsjukvårdsverksamheten som uppkommit under verksamhetsåret.
Inom vård och omsorg samt LSS registreras avvikelser inom läkemedel, fall och
övrig hälso- och sjukvård. Antalet läkemedelsavvikelser ligger kvar på samma
nivå som föregående år. Under 2017 var det 322 st. där överlämnandefasen
stod för den största delen, 221 st. i form av utebliven dos. När personalen
upptäcker att dosen inte blivit överlämnad tas kontakt med sjuksköterska om
dosen ska överlämnas till brukaren. Sjuksköterskan tar då ställning till om
dosen ska justeras eller helt tas bort.
Under 2017 har antalet fallrapporter minskat jämfört med 2016, från 700 till
607 fallrapporter. Som föregående år har en stor del av fallen skett i
sovrummet, på natten och brukaren var oftast barfota samt att rullatorn var
inblandad i flera fall. Antalet övriga hälso- och sjukvårdsavvikelser har också
minskat, från ca 80 st. under tidigare år till 54 st. för 2017.
Registrering i kvalitetsregister görs för att säkerställa god patientsäkerhet
genom ett systematiskt arbetssätt. De kvalitetsregister som används inom vård
och omsorg är Senior alert, BPSD och Palliativa registret.
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Under 2017 inkom 6 st. Lex Sarah-rapporter varav 5 skickades till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) och en avslutades inom kommunen. Under året hade
kommunen ingen anmälan till IVO enligt Lex Maria och inte heller någon
anmälan till Läkemedelsverket.
Under 2017 installerades kameratillsyn på våra särskilda boenden,
demensavdelningarna. Kameran används endast på natten och i ett syfte att
inte störa och då ev. väcka brukarna vid tillsyn. Rutin finns för kameratillsyn och
målet är att även i ordinärt boende ska kamera tillsyn kunna användas.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2018-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Anneli Persson (S): 1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SUN, SEPN, JEMO)
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Dnr VON 49-2017

§ 28 Remissvar angående vård och omsorgsplan
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Remissvaren noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsplanen har skickats på remiss till de olika organisationerna
bl.a. Rådet för funktionshindrade och pensionärer samt de olika partierna.
Remisstiden var satt till den 31 januari 2018. Det har kommit in 3 remissvar
från, Centerpartiet, Feministiskt initiativ och Pensionärernas Riks Organisation i
Svalöv.

Beslutsunderlag
Remissvar från Centerpartiet, inkom 2018-01-31
Remissvar från Feministiskt initiativ, inkom 2018-01-30
Remissvar från Pensionärernas Riks Organisation i Svalöv, inkom 2017-12-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Anneli Persson (S): 1. Remissvaren noteras. 2. Vård- och omsorgsnämnden
ger ordföranden i uppdrag att ta remissvaren i beaktande.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Pensionärernas Riks Organisation i Svalöv
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Dnr VON 34-2018, KS 19-2018

§ 29 Svar över granskning av kommunens
flyktingmottagning
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande, daterat
2018-02-28 som sitt eget.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Granskningsrapporten och yttrandet noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs revisorer har i enlighet med revisionsplan 2017 genomfört en
granskning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet. Granskningen har genomförts
av Alf Wahlgren och Emma Ekstén från PWC. Resultatet av granskningen
framgår av bilagd revisionsrapport daterad januari 2018.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
har en ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet. Efter genomförd
revision och granskningens samtliga kontrollmål görs bedömningen att
kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har en ändamålsenlig
hantering av flyktingmottagandet.
Följande kontrollmål har bedömts;
Bedömning
Kontrollmål
Styrelsen och nämnderna har i sitt budgetarbete beaktat
effekterna av flyktingmottagandet.
En inventering har genomförts och en plan för
bostadsförsörjningen avseende flyktingmottagandet har
upprättats.
En lokal överenskommelse avseende roller och ansvar har
upprättats mellan kommunen och andra aktörer.
Etableringsplaner har upprättats för de som erhållit
uppehållstillstånd för bosättning i kommunen.

Uppfyllt
Uppfyllt

Uppfyllt
Uppfyllt

Revisorerna har beslutat översända rapporten till kommunstyrelsen, vård- och
omsorgsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande
samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Förvaltningen har inget att erinra mot eller tillföra granskningsrapporten, varför
yttrande lämnas utan föreslagna åtgärder.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-28
Revisionsrapport – Granskning hantering av flyktingmottagning i Svalövs
kommun, daterad januari 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Olofsson (C), Martin Rosdahl (C), Stefan Pettersson (M) och Anneli
Persson (S):
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande, daterat 2018-02-28
som sitt eget.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: 1. Granskningsrapporten och yttrandet noteras.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (JEMO, CAKK, SEPN, MAIS)
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Dnr VON 24-2018

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Det finns tre delegeringsbeslut mellan perioden 2018-01-19 – 2018-03-08:
2018-01-31: Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
2018-01-19: Kontrakt/avtal trygghetslarm och larmmottagning, 180101-191016,
SKL Kommentus Inköpscentral Bilagor Avropsförfrågan med inbjudan och
Svarsmall.
2018-02-16: Tillägg till avtal för programvara Time care tilläggsmoduler,
HSL20080613 00.
Det finns sekretessbeslut (myndighetsbeslut) fattade med delegation för
perioden 2018-02-01 – 2018-02-28.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Redovisning avseende myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter 2018-02-01 – 2018-02-28 (sekretess, tas
med till sammanträdet).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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