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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-03-14 klockan
17.00–21.50

Ledamöter

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Martin Stensson (V)
Tove Klette (L), tom § 22
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Monika Lekander (L), tjänstgör för Tove Klette (L) from § 23

Ersättare

Mira Melander (S)
Piotr Szybek (S)
Daniel Kronmann (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Carlereus, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Zenita Bäck, lokalsamordnare, tom § 24, ej närvarande § 21 p 1-2
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 23, ej närvarande § 21 p 1-2
Helena Falk, nämndsekreterare
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 21 p 3, ej närvarande § 21 p 12
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tom § 21, ej
närvarande § 21 p 1-2
Christina Ravanelli Hansson, enhetschef, tom § 21 p 1
Niclas Snygg, verksamhetschef, tom § 21 p 2, ej närvarande § 21 p 1
Lena Hansen, Kommunal, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Lars Öst, Vision, tom § 29, ej närvarande § 21 p 1-2
Elisabeth Fagerström, kvalitets- och uppföljningsstrateg, tom § 21, ej
närvarande § 21 p 1-2

Justerare
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Plats och tid för justering vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-03-15 kl.
15:00
Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare
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§ 19

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och Mai Almén
(S) till ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10
A, den 15 mars 2018 kl.15:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-03-14

§ 20

Fastställande av dagordning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Förvaltningen informerar

1. Enhetschefen för korttidsvistelse för ungdom/vuxna Christina Hansson
Ravanelli informerar om Lex Sarah anmälan med diarienummer
VOO 2018/0195
2. Verksamhetschefen Niclas Snygg informerar om ett personalärende
och anmälningsärende.

Sammanträdet ajourneras kl. 18.00-18:45.

3. Projektledaren Birgitta Åkersson informerar om följande:
- Inkomna remissyttranden om utredningsuppdrag förbehållsbelopp
mm.
- Förslag riktlinjer kommunalt bostadsbidrag ordinärt boende
- Ändring utredning kommunalt bostadsbidrag särskilt boende
4. Kvalitets- och uppföljningsstrategen Elisabeth Fagerström och
medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Leijon informerar om
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2017.

Sammanträdet ajourneras kl. 20:30-20:45.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Förslag till samarbetsavtal med Lunds
Kommuns Fastighets AB (LKF)
avseende ombyggnation av särskilt
boende enligt SoL gällande
Mårtenslund, Lunds kommun

Dnr VOO 2018/0125

Sammanfattning
I vård- och omsorgsnämndens EVP för 2018-2020 redovisas behov av
nya särskilda boende för äldre samt behov av ombyggnationer. Vård- och
omsorgsförvaltningen har tillsammans med Lunds kommuns
fastighetsbolag AB (LKF) upprättat förslag till ombyggnation av
Mårtenslund i Lund. Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har med
detta som grund lämnat ett förslag till samarbetsavtal som avser
ombyggnation av särskilt boende för äldre med beräknad inflyttning som
sker i två etapper, fjärde kvartalet 2020 och fjärde kvartalet 2021. Förslag
är att teckna samarbetsavtal och hyresavtal med Lunds Kommuns
Fastighets AB (LKF).

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15
Samarbetsavtal med bilagor
Principer vid byggnation av särskilda boende för äldre, vård- och
omsorgsnämnden 2014-02-12, § 4.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

förvaltningschefen får i uppdrag att teckna samarbetsavtal och
hyresavtal med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

Protokollsanteckningar
Mai Almén (S) inger, med instämmande av samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare, en protokollsanteckning med följande lydelse:
Lösningen med långa korridorer och passage genom trapphus till matsal
är inte optimal med tanke på personer med demens. Men pga byggnadens
konstruktion och tidigare planlösning har trots upprepade försök ingen
bättre planlösning varit möjlig att åstadkomma. Att inte bygga om är
inget alternativ eftersom både nivån på boenderummen och arbetsmiljön
inte uppfyller dagens krav. Andra alternativa boenden finns inte heller att
flytta till inom överskådlig tid.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Cherry Batrapo (FI) inger en protokollsanteckning med följande lydelse:
Instämmer i yttrandet från Mai Almén (S) och nämndens beslut i övrigt./
Cherry Batrapo (FI)
Beslut expedieras till:
Akten
LKF vd Håkan Ekelund
Veronica Welin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Krisberedskapsplan och risk- och
sårbarhetsanalys

Dnr VOO 2015/0195

Sammanfattning
Enligt Krisberedskapsplan för Lunds kommun, fastställd av
Kommunstyrelsen 2015-04-20 har kommunens nämnder och styrelser
ansvaret för att varje förvaltning/bolag upprättar krisberedskapsplaner för
sina verksamheter. Dessa ska fastställas av respektive nämnd och
rapporteras till kommunstyrelsen, samt revideras i början av varje
mandatperiod.
Vård- och omsorgsförvaltningen har haft en övning och reviderat
krisberedskapsplan och risk- och sårbarhetsanalys för vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19
Krisberedskapsplan för vård- och omsorgsförvaltningen, 2018-02-19
Riskmatris 2017 Vård- och omsorgsnämnden
Krisberedskapsplan Lunds kommun beslutad av KS 2015-04-20

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

fastställa vård- och omsorgsförvaltningens krisberedskapsplan och
risk- och sårbarhetsanalys.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, enheten för hälsa, trygghet, säkerhet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Yttrande över Liberalernas motion
”Samlokalisera i Dalby för att skapa
gemensamma vinster”

Dnr VOO 2017/0632

Sammanfattning
Liberalerna föreslår i en motion att möjligheten att få till stånd en större
lokal för sammankomster och föreningsliv i närheten av Dalby IP utreds.
Samlokalisering av en rad befintliga verksamheter, träffpunkten för
seniorer, föreningarnas hus och allaktivitetshuset föreslås.
Vård och omsorgsförvaltningen bedriver träffpunktsverksamhet för
seniorer. Lokalerna ska vara ändamålsenliga; tillgängliga samt möta
målgruppen äldres behov. Träffpunkten behöver ha egna ytor, men kan
dela gemensamma resurser med andra aktörer. Den behöver även vara
nåbar genom kollektivtrafiken.
Det finns goda förutsättningar att hitta lösningar som kan förena båda
vinsterna, utifrån ekonomisk aspekt och att skapa en god mötesplats.
Förutom strävan att använda resurserna så väl som möjligt, signalerar
samlokalisering att kommunen vänder sig till alla medborgare och arbetar
för möten till exempel över generationsgränser och för ökad integration.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2018
dnr VOO 2017/0632.
Liberalernas motion ”Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma
vinster” den 22 februari 2016 dnr KS 2017/0204.

Yrkanden
Monika Lekander (L) yrkar med instämmande av samtliga ledamöter och
tjänstgörande ersättare bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till
kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Statsbidrag till kommuner för
habiliteringsersättning 2018

Dnr VOO 2018/0131

Sammanfattning
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja
ersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet.
Enligt socialstyrelsens fördelningsnyckel är statsbidraget för Lunds
kommuns del 3 745 000 kronor. Statsbidraget är tillfälligt och ska
användas under 2018.
Från och med den 1 april 2018 och till den 31 december under 2018
föreslås att habiliteringsersättning för heldag höjs tillfälligt från 46
kronor/dag till 106 kronor/dag och att habiliteringsersättningen för
halvdag höjs tillfälligt från 32 kronor/dag till 72 kronor/dag.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 dnr
VOO 2018/0131.
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till
kommuner för habiliteringsersättning, 2018-01-30.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 13 december 2017, § 107 dnr
VOO 2017/0578.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att rekvirera 3 745 000 kronor i statsbidrag för habiliteringsersättning
under 2018 från Socialstyrelsen,
att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för deltagare i daglig
verksamhet från och med den 1 april 2018 till och med den
31 december 2018 för heltidsdag respektive halvtidsdag,
att habiliteringsersättningen för heldag är 106 kronor per dag från den 1
april till den 31 december 2018 samt
att habiliteringsersättningen för halvdag är 72 kronor per dag från den 1
april till den 31 december 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Akten
Verksamhetschef Stöd & Aktivering, vård och omsorgsförvaltningen,
Lunds kommun
Attendo Nimbus daglig verksamhet Stångby kyrkby
Attendo Nimbus daglig verksamhet Skjutbanevägen
Kulturcentrum Skåne
Höje Hund och park AB
MISA AB
NYTIDA SKOA
NYTIDA Stora Blå Syd
ABF Mitt i stan
Brokamp ekonomisk förening, Hundstund
Ekonomichef, vård och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
Kvalitetschef, vård och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
Myndighetschef, vård och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Månadsrapport per februari 2018

Dnr VOO 2018/0061

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden fastställde verksamhetsplan och
internbudget för 2018 i december föregående år. Löpande arbetet bedrivs
inom ramen för nämndens beslut samtidigt pågår arbetet med verksamhetsutveckling genom flera projekt och effektiviseringar både på kort
och lång sikt. Det senare i syfte att ha balans utifrån kommunfullmäktiges ekonomiska treårsplan.
Periodens resultat efter två månaders verksamhet är plus 15,2 mnkr varav
Sol- verksamheten redovisar plus 4,0 mnkr, LSS- verksamheten plus 9,9
mnkr och gemensamt vård och omsorg plus 1,3 mnkr.
Prognosen som baseras på två månaders verksamhet samt verksamhetens
bedömningar redovisar ett sammanlagt plus på 12,1 mnkr varav SoLverksamhet är minus 5,1 mnkr, LSS- verksamhet är plus 15,2 mnkr och
gemensam verksamhet är plus 1,9 mnkr.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr
2018/0061.
Bilaga: Månadsrapport februari och Indikatorer för styrning och
uppföljning av verksamheten 2018

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen per februari 2018.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (17)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-14

§ 27

Anmälan av delegationsbeslut

LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 8 februari 2018
till och med den 7 mars 2018.
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 8 februari
2018 till och med den 7 mars 2018.

Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 3 februari 2018
till och med den 5 mars 2018.

Övriga delegationsbeslut
Lex Sarah anmälan 2018-02-19 boende och habilitering, Veronica Welin
Dnr VOO 2018/0049
Lex Sarah anmälan 2018-03-09 stöd och aktivering, Anne Bing
Tingström
Dnr VOO 2018/0195

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Kurser och konferenser

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Tove Klette (L), Monika Lekander (L) och Inga-Kerstin
Eriksson (C) deltar i Kommunkontorets i Lund utbildning om
nämndens ansvar för personuppgiftsbehandling i och med
Dataskyddsförordningen (GDPR) vid något av de tillfällen som
erbjuds enligt följande:
Måndag 12 mars kl. 17-18, Knutssalen, Rådhuset
Tisdag 13 mars kl. 17-18, Knutssalen, Rådhuset
Måndag 19 mars kl. 17-18, Knutssalen, Rådhuset
Torsdag 22 mars kl. 17-18, Knutssalen, Rådhuset
att godkänna att Inga-Kerstin Eriksson (C) deltar i Sveriges
Gerontologiska Sällskaps årliga konferens den 22 mars 2018 kl.1316 på Health Sciences Center, Baravägen 3, Lund, Åke Isacssonsalen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Anmälningar

Dnr VOO 2018/0102
a. Wi-Fi på kommunens äldreboenden och träffpunkter
Dnr VOO 2018/0097
b. Rapport Uppföljning av värdighetsgarantier
Dnr VOO2018/0108
c. Bidrag om sekretesskyddad hörteknik
Dnr VOO 2018/0134
d. Tillsättning av tillförordnad vård- och omsorgsdirektör
Dnr VOO 2018/0135
e. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2018-02-14
f. Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Solbacken och Österbo
Dnr VOO 2018/0064
g. Avvikelser-Hälso- och sjukvård, kvalitetsåret 2016-2017
Dnr VOO 2018/0067
h. Nationella kvalitetsregister 2017
Dnr VOO 2018/0084
i. Avvikelser år 2017
Dnr VOO 2018/0092
j. Patientsäkerhetsberättelse Björkbacken 2017
Dnr VOO 2018/0093

Justerare

Utdragsbestyrkande
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k. Patientsäkerhetsberättelse från Fäladshöjden 2017
Dnr VOO 2018/0115
l. Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Meca services
Dnr VOO 2018/0120
m. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017
Dnr VOO 2018/0165

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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