
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (23) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-14 VOO 2018/0095  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-02-14 klockan 

17.00–21.25 

  

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande 

Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 

Mai Almén (S) 

Anette Mårtensson (MP) 

Martin Stensson (V) 

Tove Klette (L), tom § 11 

  

Tjänstgörande ersättare Piotr Szybek (S), tjänstgör för Henrik Månsson (S) 

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) 

Daniel Kronmann (L), tjänstgör för Tove Klette (L) from § 12 

Monika Lekander (L), tjänstgör för Dan Backman (KD) 

John Lager (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Ersättare Manaf Sababi (MP), tom § 14 

Karin Oscarsson (V) 

Gunilla Wahlberg (V) 

Cherry Batrapo (FI) 

  

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef 

Lena Carlereus, myndighetschef 

Bo Svensson, ekonomichef, tom § 17 

Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 17 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 17 

Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 5 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Lena Hansen, Kommunal, tom § 17 

 

Justerare Christina Sjöström (MP) 

  

Paragrafer § 1-18 

  

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, den 19 februari 

2018 kl. 08:30. 

 

Underskrifter  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (23) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-14 VOO 2018/0095  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Sekreterare  

 Helena Falk 

  

  

Ordförande  

 Ann-Margreth Olsson (S) 

  

  

Justerare  

 Christina Sjöström (MP) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-02-14 

  

Paragrafer § 1-18 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-21 Datum då anslaget tas ned 2018-03-15 

  

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund  

  

  

Underskrift  

 Helena Falk 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (23) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-14 VOO 2018/0095  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Christina Sjöström (MP) till justerare och Fredrik Ljunghill 

(M) till ersättare samt 

  

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 19 

februari 2018 kl. 08:30.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 Förvaltningen informerar 
 

Projektledaren Birgitta Åkersson informerar om utredningsuppdraget 

översyn av avgifter och förbehållsbelopp. 

  

Förvaltningschefen Seth Pettersson redogör för utflyttningen av 

äldreboendet Ärtan. 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 Utvärdering av vård- och 
omsorgsnämndens 
medborgardialoger 2016-2017 

Dnr VOO 2015/0102 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 12 maj 2015, § 67 att vård- 

och omsorgsnämnden skulle prova fyra former för medborgardialog i 

syfte att öppna upp nämndens sammanträden. Nämnden har under 2016 

och 2017 genomfört fyra medborgardialoger. Vård- och 

omsorgsförvaltningen bedömer att nämnden har goda möjligheter att 

inhämta synpunkter och idéer från kommuninvånare via medborgardialog 

med ett tema utifrån en aktuell frågeställning. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2018 

dnr 2015/0102. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 12 maj 2015, § 67 dnr 

2015/0102. 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16 dnr 

2017/0102. 

Skrivelse till vård- och omsorgsnämnden i Lund 2015-03-06 dnr 

2017/0102. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att vård- och omsorgsnämnden i samband med fastställande av 

sammanträdestider beslutar om framtida medborgardialoger med 

ett tema utifrån en aktuell frågeställning 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 Yttrande avseende Kulturpolitiskt 
program för Lundskommun 

Dnr VOO 2017/0606 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har 2017-11-16 översänt förslag till 

Kulturpolitiskt program för Lunds kommun på remiss till vård- och 

omsorgsnämnden. 

  

Programmet ska utgöra ett långsiktigt strategiskt styrdokument som 

beskriver hur Lunds kommun arbetar med kulturfrågor, samt hur 

verksamheten ska utvecklas from 2018. 

  

Förslaget till kulturpolitiskt program innehåller fem utvecklingsområden 

som Lunds kommun särskilt ska utveckla: Stärkt kulturell infrastruktur, 

Fortsatt innovation, Demokrati och mångfald, Professionellt kulturliv 

samt Barn och unga. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på förslaget till 

Kulturpolitiskt program. Förvaltningen bedömer dock att 

äldreperspektivet och perspektivet för personer med funktionsnedsättning 

kan betonas ytterligare 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2018 

dnr 2017/0606. 

Remissbrev avseende kulturpolitiskt program, 2017-11-16. 

Remissversion Kulturpolitiskt program för Lunds kommun, november 

2017. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-16, § 146. 

Tjänsteskrivelse avseende kulturpolitiskt program, 2017-10-31. 

Barnchecklista avseende kulturpolitiskt program, 2017-10-31. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2018-01-18 

Beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 Remiss Ungdomspolitiskt program för 
Lunds kommun 

Dnr VOO 2017/0602 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått Lunds kommuns 

ungdomspolitiska program på remiss från kultur- och fritidsnämnden. 

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i förslaget till 

ungdomspolitiskt program. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse 8 januari 2018 

Remissbrev avseende ungdomspolitiskt program för Lunds kommun den 

31 oktober 2017 

Sändlista gällande remiss avseende ungdomspolitiskt program för Lunds 

kommun den 31 oktober 2017 

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 16 november 2017, § 145 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2017 

Ungdomspolitiskt program, remissversion den 31 oktober 2017 

Barnchecklista avseende ungdomspolitiskt program den 31 oktober 2017 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2018. 

  

Beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidsnämnden, kultur-fritid@lund.se   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7 Remiss avseende kemikalieplan för 
Lunds kommun - LundaKem 

Dnr VOO 2017/0621 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har fått kemikalieplanen för Lunds kommun, 

LundaKem på remiss från miljönämnden. 

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer i förslaget till kemikalieplan. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08 

Miljöförvaltningens följebrev remiss: LundaKem Kemikalieplanen för 

Lunds kommun 2017-12-13 

Miljönämndens beslut 2017-12-07 § 99 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2017 med 

tillhörande bilaga LundaKem Kemikalieplanen för Lunds kommun, dnr 

MR 2017.1097.4 och MN 2017/0038.10. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2018. 

  

Protokollsanteckningar 
Miljöpartiet inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Vi vill påtala att vård- och omsorgsförvaltningen även har ett delansvar 

för åtgärder kopplade till Nätverk av inköpare samt Begränsning av 

beställare. 

  

För Miljöpartiet i Vård- och omsorgsnämnden 

Christina Sjöström, Anette Mårtensson, Manaf Sababi 

Beslut expedieras till: 

Miljönämnden, post.W3D3.mf.mn@lund.se   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 Vård- och omsorgsnämndens 
årsanalyser 2017 

Dnr VOO 2017/0598 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsanalys 2017 

för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde som överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29, Dnr VOO 

2017/0598 med bilaga 

vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2017. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna upprättad årsanalysen 2017 samt att överlämna densamma 

till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L) och John Lager (C) lämnar 

skriftlig reservation. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   



 
 
RESERVATION 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-02-14 

 
Ang Vård- och omsorgsnämndens årsanalyser 2017 (Dnr: VOO 
2017/0598) 
 
Bokslutet för år 2017 visar att vård- och omsorgsnämnden gör ett överskott på drygt 50 

miljoner kronor. Det motsvarar mindre än 3 % av nämndens totala budget på ca 1 786 

miljoner kronor. Nämndens ekonomiska resultat kan sättas i relation till att byggnadsnämnden 

respektive kommunstyrelsen för samma år gjorde ett överskott på ca 4 % respektive 7 % av 

budget. En betydande del av vård- och omsorgsnämndens överskott härstammar från så kallad 

ej genomförd verksamhet. Detta bör nämnden ha i åtanke och fortsätta sträva efter en hållbar 

kostnadsutveckling för att inte äventyra välfärd och service för brukarna. 

 

Bara för att nämnden visar överskott betyder inte det att behovet av omprioriteringar, 

effektiviseringar och ny utveckling har upphört. I takt med att ny teknik görs tillgänglig, 

Lunds kommuns demografi och bebyggelse förändras och ny kunskap och arbetssätt inom 

vård- och omsorg utvecklas, kommer nämnden sannolikt behöva se över organisationen och 

andra aspekter av de verksamheter nämnden bedriver. Allt för att maximera nyttan av varje 

skattekrona och ge äldre och de med funktionsnedsättning en så bra tillvaro som absolut 

möjligt. 

 

Under året har förvaltningen, efter beslut av nämnden på initiativ av den rödgröna 

majoriteten, återtagit de båda särskilda boendena Ärtan och Nibblegården. Återtagandet har 

skett genom att avtalen med den enskilda aktören har fått löpa ut. Beslutet att återta 

verksamheterna vilar i stort sett enbart på vänsterideologisk grund om att offentlig drift i alla 

lägen är ett bättre alternativ. Vi i Alliansen motsätter oss givetvis detta synsätt, som i 

förlängningen minskar konkurrens och mångfald inom välfärden. Värt att notera är att 

särskilda boenden i intern, det vill säga kommunal regi, sammanlagt går minus med över 15 

miljoner kronor. Detta är en iögonfallande hög siffra. Även om alla enheter (särskilt boende) i 

kommunens regi inte går med underskott, vill vi uppmärksamma risken att det sammanlagda 

underskottet för särskilda boenden eventuellt kan stiga till följd av återtagandena. Dessutom 

hade det varit önskvärt att framgent få varje enhet särredovisad i årsanalysen så att eventuella 

ekonomiska skillnader blir tydliga. 

 

 

För allianspartierna i vård- och omsorgsnämnden 

 

 

 

Fredrik Ljunghill (M)  Tove Klette (L) 

 

 

John Lager (C) 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 12 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 Vård- och omsorgsnämndens begäran 
om överföring av budgetavvikelser 
från 2017 till 2018 samt utökning av 
investeringsram för 2018 

Dnr VOO 2018/0062 

Sammanfattning 
Nämnderna ska till kommunstyrelsen redovisa behov och motiv för en 

överföring av medel eller reglering av resultatet för ej genomförd 

verksamhet mellan 2017 till 2018. 

  

Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2017 är plus 52 050 tkr. Vård- 

och omsorgsförvaltningen föreslår att 14 538 tkr avräknas resultatet för 

ej genomförd LSS- verksamhet och att 539 tkr överförs som tilläggs- 

anslag avseende projektet ”Öka hälsotalen inom vård och omsorg” 

Resterande del av resultatet 36 973 tkr avsätts till nämndens 

eget kapital. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden har inget behov av utökad investeringsram 

och gör därför ingen framställning till kommunstyrelsen i denna del. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29, Dnr VOO 

2018/0062 

Kommunkontorets skrivelse, Anvisningar för nämndernas begäran om 

överföring från 2017 till 2018 samt utökning av investeringsramen för 

2018. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att av det positiva resultatet för 2017 

avräkna 14 538 tkr för ej genomförd LSS- verksamhet, 

  

att föreslå kommunstyrelsen att utöka vård- och omsorgsnämndens ram 

för 2018 med 539 tkr avseende projektet ” Öka hälsotalen inom vård 

och omsorg” 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att föreslå kommunstyrelsen att resterande del av det positiva resultatet 

36 973 tkr avsätts till nämndens eget kapital samt 

  

att det inte finns något behov av utökning av investeringsram för 2018. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

  

  

Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-19:40.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 14 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 Verksamhets- och ekonomiuppföljning 
2018 

Dnr VOO 2018/0061 

Sammanfattning 
Förvaltningarnas/nämnderna ska lämna rapporter till kommunstyrelsen 

som avser verksamhet, ekonomi och personal under 2018. Uppföljning 

görs per februari, mars, april, maj, augusti, oktober, november och 

avslutas med årsanalysen. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-29, Dnr 

2018/0061. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa planen för verksamhets- och ekonomisk uppföljning under 

2018 enligt vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 

2018-01-29. 

Beslut expedieras till: 

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 15 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 Valfrihetssystem för hemvård, LOV 
Dnr VOO 2017/0320 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-06-21 § 51 om principiella 

direktiv för hur valfrihetssystem för hemvård i Lunds kommun ska 

beskrivas. 

  

Förvaltningen överlämnar förslag till förfrågningsunderlag för hemvård 

LOV, ett samordnat uppdrag av hemtjänst enligt SoL och kommunal 

hälso- och sjukvård enligt HSL. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-26 

Protokollsutdrag 2017-06-21 VOO § 51 Valfrihetssystem för hemvård, 

LOV Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-18 

Förfrågningsunderlag hemvård LOV, 2018-01-31 

  

Yrkanden 
Anette Mårtensson (MP) med instämmande av Ann-Margreth Olsson (S), 

Christina Sjöström (M), Mai Almén (S), Martin Stensson (V), Piotr 

Szybek (S), Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L), Inga-Lisa Sjödin 

(M), John Lager (C) och Monika Lekander (L) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna underlag för LOV-upphandling gällande hemvård, ett 

samordnat uppdrag av hemtjänst enligt SoL och kommunal hälso- 

och sjukvård enligt HSL, 

  

att ge kvalitetschefen i uppdrag att i samverkan med upphandlingschefen 

komplettera avtalen med godkända utförare för hemvård (service- 

och omvårdnadsinsatser) i de fall nuvarande utförare inte vill åta 

sig ett samordnat uppdrag, 

  

att teckna nytt avtal med Meca services utifrån föreliggande 

förfrågningsunderlag. 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 16 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Instämmer i förvaltningens förslag och uppskattar särskilt att utförarna 

skall följa miljömål enligt Lund Eko II./ Cherry Batrapo 

Beslut expedieras till: 

Upphandlingsenheten, Birgitta Petrusson 

Agaten hemtjänst, Haleh Mehdizadeh 

HomeMaid, Jenny Bergholtz 

Meca services, Fanny Meza 

Snödroppars hemtjänst, Elahe Rahimi och Sundus Sami Abood 

Svanen hemtjänst, Asmeret Rezene 

HRSS, Niklas Snygg 

Stöd & aktivering, Anne Bing Tingström 

Myndighetsfunktionen, Lena Carlereus 

Akten 

  

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 17 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 Granskning av kommunens arbete 
med bemötande och tillgänglighet 

Dnr VOO 2017/0593 

Sammanfattning 
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Ernst and Young (EY) 

genomfört en granskning av kommunens arbete med bemötande och 

tillgänglighet. Med begreppet tillgänglighet avses i granskningen 

medborgarnas möjlighet att få kontakt med kommunen via till exempel 

telefon och e-post. 

Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsen, socialnämnden, 

vård- och omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden. Variationen i utfallet mellan nämnderna tyder på att det 

finns behov av ett tydligare gemensamt grepp om tillgänglighets- och 

bemötande frågorna i Lunds kommun. Kommunrevisionen önskar svar 

senast den 22 januari 2018. Vård- och omsorgsnämnden har beviljats 

anstånd med att inkomma men svaret. 

Av den sammanfattande bedömningen från Lunds kommuns revisorer 

framgår att varken kommunstyrelsen eller de granskade nämnderna har 

några övergripande riktlinjer kring bemötande och tillgänglighet. Vård- 

och- omsorgsnämnden har en bemötandeguide och värdighetsgarantier 

samt avvaktar i övrigt ett kommungemensamt helhetsgrepp i frågan. 

Vård- och omsorgsnämndens bedömning är att det finns en bra struktur 

och ordning med tydliga kontaktvägar för brukare och anhöriga. Däremot 

finns en förbättringspotential gällande sökvägar och informationskanaler 

för medborgare och eventuella tillkommande brukare och anhöriga. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2018 

dnr 2017/0593 

Missivbrev Genomförd granskning av kommunens arbete med 

bemötande och tillgänglighet, 2017-11-17 

Revisionsrapport 2017 Lunds kommun Granskning av kommunens 

arbete med bemötande och tillgänglighet 

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande till Lunds kommuns revisorer i enlighet med vård- 

och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse av den 15 januari 2018. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 18 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut expedieras till: 

Anvisning: Lunds kommuns revisorer 

kommunfullmäktige 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 19 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 Skrivelse från Vänsterpartiet ”Avskaffa 
delade turer på allvar i Lunds 
kommun” 

Dnr VOO 2018/0030 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har den 15 januari 2018 inkommit med en skrivelse i 

vilken vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att ta fram en handlingsplan kring hur delade turer inom vård- och 

omsorgsverksamheterna i Lund kommun kan vara avskaffade senast den 

1 januari 2020. 

att därefter vidta åtgärder för att den sista delade turen i Lunds kommun 

ska vara arbetad senast den 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2018 

dnr VOO 2018/0030 

Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade turer på allvar i Lunds 

kommun 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett 

genomförande av Vänsterpartiets förslag att den sista delade turen i 

Lunds kommun ska vara arbetad senast den 1 januari 2020. 

  

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Feministiskt initiativ står bakom skrivelsen. Ofrivilligt delade turer ska 

elimineras. Jag välkomnar uppdraget./ Cherry Batrapo 

Beslut expedieras till: 

Vänsterpartiet 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 20 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 Varuleverans - komplettering av 
nämndens kvalitetsfrågor 

Dnr VOO 2018/0109 

Sammanfattning 
För att följa brukarnas uppfattning av den beslutade förändringen 

gällande varuleverans föreslår förvaltningen att kvalitetsfrågorna 

avseende hemvården ska kompletteras med en fråga/frågor. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2017 

dnr VOO 2016/0437 

Riktlinjer för insatser enligt Socialtjänstlagen den 16 januari 2017 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att komplettera kvalitetsfrågorna avseende hemvården med 

ytterligare frågor kring varuleveranser. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 21 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut 
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 12 december 

2017 till och med den 7 februari 2018. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 12 

december 2017 till och med den 7 februari 2018. 

  

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 4 december 

2017 till och med den 2 februari 2018. 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Lex Maria anmälan 2018-01-17 boende och habilitering, Susanne Leijon 

Dnr VOO 2018/0014 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att med ett godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 22 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 16 Kurser och konferenser 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att Tove Klette (L), John Lager (C), Mai Almén (S), Piotr 

Szybek (S) och Karin Oscarsson (V) deltar i konferensen 

Framtidens äldrevård som anordnas av Ribbingska minnesfonden 

onsdagen den 13 juni kl. 13:00-15:45 på Grand Hotel i Lund. 

  

att godkänna att Mai Almén (S) deltar i konferensen Vård- och omsorg i 

förändring som anordnas av Socialdepartementet den 14 juni 2018 

kl. 09:00-19:00 på St. Gertruds konferenscenter, Östergatan 7 B, 

Malmö.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 23 (23) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-02-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17 Anmälningar 
Dnr VOO 2018/0102 

 

Personalmåltidspris i Lunds kommun 

  

Lönekartläggning 2017 

  

Anhållan om medel till samverkansprojekt, psykisk ohälsa 

  

Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2017-12-05 

  

Avtal med Servicenämnden om leverans av kylda måltidskomponenter 

  

Henrik Månssons avsägelse av uppdrag i Lunds kommun 

  

Protokoll samverkansgrupp, 2018-01-24 

  

Protokoll samverkansgrupp, 2018-01-31 

  

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och 

sjukvård 2017 

  

Fokusgrupp 5 nov 2017 

  

Kommunstyrelsens beslut Överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

  

Patientnämndens avslutade ärenden december 2017 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 


