
 

   
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (40) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-12-12 VOO 2018/0609 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
Plats och tid Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 

A, Lund, 2018-12-12 klockan 13.00–17.15 
  
Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 106 
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 
Mai Almén (S) 
Pär-Ola Nilsson (S) 
Ronny Johannessen (M) 
Anette Mårtensson (MP), from § 108 
Martin Stensson (V) 
Tove Klette (L) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Dan Backman (KD) 

  
Ersättare Mira Melander (S), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) tom § 

105 
Piotr Szybek (S), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) tom § 107 
Inga-Lisa Sjödin (M) 
Daniel Kronmann (L), tom § 106 
Monika Lekander (L) 
Karin Oscarsson (V) 
Gunilla Wahlberg (V) 
John Lager (C) 
Cherry Batrapo (FI) 

  
Övriga Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 125 
Birgitta Åkerson, projektledare, § 106 -110 
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 125 
Helena Falk, nämndsekreterare 
Lena Carlereus, myndighetschef 
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 125 
Veronica Welin, verksamhetschef, from § 115 tom § 125 
Lena Hansen, Kommunal, tom § 125 
Hanna Nykvist, Handläggare, tom § 105 
Doris Svensson, Handläggare, tom § 105 
Helen Meyer, enhetschef, tom § 105 
Åsa Minthon, enhetschef, § 115 

 
Justerare Martin Stensson (V) 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (40) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-12-12 VOO 2018/0609 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Paragrafer § 103-126 
  
Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, LUND, 2018-12-

19 kl. 08:30 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Helena Falk 
  
  
Ordförande  
 Ann-Margreth Olsson (S) 
  
  
Justerare  
 Martin Stensson (V) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-12-12 
  
Paragrafer § 103-126 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-21 Datum då anslaget tas ned 2019-01-14 
  
Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund  
  
  
Underskrift  
 Helena Falk 
 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (40) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-12-12 VOO 2018/0609 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 103 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Martin Stensson (V) till justerare och Inga-Kerstin Eriksson 

(C) till ersättare samt 
  
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, 

Bangatan 10 A, Lund, den 19 december 2018 kl. 08:30.   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 104 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att flytta fram punkten 4 Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade 

turer på allvar i Lunds kommun så att det istället 
kommer efter punkten 13 Utvärdering ersättningssystem 
hemvården samt 

  
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 105 Förvaltningen informerar 
 

Handläggarna Hanna Nykvist och Doris Svensson samt 
enhetschefen Helen Meyer och myndighetschefen Lena 
Carlereus informerar om arbetet med fokusgrupper på 
myndighetsfunktionen. 

  

Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om Lunds 
resultat för hemtjänst och särskilt boende i Socialstyrelsens årliga 
undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. 

  

Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om en 
Lex Sarah anmälan till IVO avseende vård- och omsorgsjouren och en 
anmälan till IVO av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

  

Kvalitetschefen Susanne Berg återrapporterar till nämnden gällande 
nytt förfrågningsunderlag för LOV – hemvård, ett samordnat 
uppdrag som omfattar både SoL och HSL insatser. Dialog pågår med 
berörda utförare och vidare information kommer till nämnden i 
början av 2019. 

  

Ekonomichefen Bo Svensson informerar kring samarbetsavtalet med 
LKF gällande ombyggnaden av Mårtenslund. 
  



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 Liberalernas skrivelse Inför måltidsvänner 
för att minska undernäring och ensamhet 
bland äldre 

Dnr VOO 2017/0277 

Sammanfattning 
I maj 2017 föreslogs i skrivelse införande av ett projekt kring 
måltidsvänner. Förslaget innebar att äldre, genom 
Volontärförmedlingen, ska kunna ansöka om en måltidsvän för 
gemensamma måltider på restaurang eller genom att mat hämtas till 
seniorens hem. Kommunen skulle bjuda på måltidsvännens måltid. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-12-13 § 102 att utreda 
förutsättningarna för att införa ett måltidslyft inom vård och omsorg 
och ta fram en projektplan och kostnadsberäkning för en 
lundamodell. Utifrån att den volontär som äter en fri måltid blir 
föremål för förmånsbeskattning bedömer förvaltningen dock inte att 
det är lämpligt att införa ett projekt med måltidsvän. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 
2017 dnr 2017/0277. 
Tjänsteanteckning Skatteverkets svar 2018-11-09 
Skatteverkets svar 2018-10-19 
Vård- och omsorgsförvaltningens brev Skatteverket 2018-10-17 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 13 december 2017, § 102 
dnr 2017/0277. 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-14 dnr 
2017/0277. 
Liberalernas skrivelse 2017-05-09 dnr 2017/0277. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utifrån tjänsteskrivelse 2018-11-14 betrakta 

utredningsuppdraget som slutfört 
  

Protokollsanteckningar 
Fredrik Ljunghill (M) inger med instämmande av Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Ronny Johannessen 
(M), Ann-Margreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP), Mai Almén 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

(S), Pär-Ola Nilsson (S), Piotr Szybek (S), Martin Stensson (V) och 
Cherry Batrapo (FI) en protokollsanteckning med följande lydelse: Vi 
avser att återkomma i frågan om måltidsvänner när den nya vård- 
och omsorgsnämnden har tillträtt. 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 107 Liberalernas skrivelse om Rädda liv genom 
brandvarnare kopplade till trygghetslarm 

Dnr VOO 2017/0555 

Sammanfattning 
Liberalerna inkom oktober 2017 med en skrivelse, i vilken vård- och 
omsorgsnämnden föreslås att införa ett pilotprojekt med 
brandvarnare kopplat till trygghetslarm i samverkan med 
Räddningstjänst Syd. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-
12-13 att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för 
ett pilotprojekt med brandvarnare kopplade till trygghetslarm i 
samverkan med Räddningstjänst Syd, med rapport till nämnden 
under 2018. Förvaltningen bedömer dock inte att införande av 
brandvarnartillbehör till brukare som bedöms ha ett särskilt behov 
kräver ett projekt. Det har redan införts i vissa andra kommuner och 
rekommenderas av Räddningstjänst Syd. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 
2018 dnr 2017/0555. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-12-13 § 102 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-07 
Liberalernas skrivelse Rädda liv genom brandvarnare kopplat till 
trygghetslarm 2017-05-09 
  
  
Sammanträdet ajourneras kl. 14:40-15:00.  

Yrkanden 
Mai Almén (S) yrkar med instämmande av Ann-Margreth Olsson 
(S), Christina Sjöström (MP), Pär-Ola Nilsson (S), Piotr Szybek (S), 
Martin Stensson (V), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Ronny Johannessen (M) att vård- 
och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för vilka som ska erbjudas brandlarm kopplat till 
trygghetslarmet samt att installation ska ske skyndsamt under 2019 
för att överbrygga glappet innan nästa upphandling träder i kraft. 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka som ska 

erbjudas brandlarm kopplat till trygghetslarmet samt 
att installation ska ske skyndsamt under 2019 för att överbrygga 

glappet innan nästa upphandling träder i kraft. 

Protokollsanteckningar 
Cherry Batrapo (FI) inger en protokollsanteckning med följande 
lydelse: Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut och 
finner uppdraget både rimligt och ansvarsfullt./ Cherry Batrapo 

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 Utredningsuppdrag förbehållsbelopp mm 
Dnr VOO 2015/0331 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-04-18 § 34 att, under 
förutsättning att kommunfullmäktige inför kommunalt 
bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad med särskild service för 
vuxna (LSS 9 § 9), upphöra med nuvarande subvention genom 
maxhyra för bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad from den 1 februari 2019. Vård- och 
omsorgsnämnden hade i samma ärende föreslagit 
kommunfullmäktige införande av en möjlighet för dessa brukare att 
söka inkomstprövade kommunala bostadsbidrag from 1 februari 
2019. Kommunfullmäktige har 2018-10-11 § 164 beslutat om ett 
senare införande av kommunala bostadsbidrag, from den 1 oktober 
2019. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därmed besluta att 
upphöra med nuvarande subvention genom maxhyra för bostad med 
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad från 
och med den 1 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 
2018 dnr 2015/0331. 
Kommunfullmäktiges beslut den 11oktober 2018, § 164 dnr 
2016/1012. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 april 2018, § 34 dnr 
2015/0331. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att med ändring av vård- och omsorgsnämndens beslut den 18 

april 2018 § 34, upphöra med nuvarande subvention genom 
maxhyra för bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad från och med den 1 oktober 2019. 

  

Beslut expedieras till: 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 12 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 109 Remiss i ärende Motion från Agnetha 
Lindskog (KD) Man ska kunna lita på Lund 

Dnr VOO 2018/0536 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har skickat motion (KD) ”Man ska kunna lita på 
Lund” 2018-09-18 på remiss till vård- och omsorgsnämnden. 

Servicegarantier ska enligt motionen syfta till att göra det tydligt för 
Lundaborna vad de ska kunna förvänta sig av kommunens tjänster. 
Hur lång tid ska invånarna behöva vänta och vad händer om 
kommunen inte levererar som utlovat? Enligt motionen ska 
servicegarantier införas kring de viktigaste tjänsterna kommunen 
har i uppdrag att utföra. Servicegarantier ska också tas fram 
gentemot företag. 
Förvaltningen är positiv till införande av servicegarantier i 
kommunen, vård- och omsorgsnämnden har redan infört 
värdighetsgarantier inom vård- och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 
2018 dnr 2018/0536. 
Motion ”Man ska kunna lita på Lund” 2018-09-18 
Rapport uppföljning vård- och omsorgsnämndens 
värdighetsgarantier 2017 dnr 2018/0103 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2018-11-14. 

Protokollsanteckningar 
Cherry Batrapo (FI) inger med instämmande av Martin Stensson (V), 
Ann-Margreth Olsson (S), Mai Almén (S), Christina Sjöström 
(MP), Pär-Ola Nilsson (S), Anette Mårtensson (MP) en 
protokollsanteckning med följande lydelse: Bästa sättet att garantera 
god service som går att lita på är att se till att förvaltningen har goda 
förutsättningar att uppnå redan satta kvalitetsmål. Förvaltningen har 
svarat väl./ Cherry Batrapo 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 110 Kommunrevisionens Granskning av 
behörighet till känsliga uppgifter samt 
interna kontroller 

Dnr VOO 2018/0522 

Sammanfattning 
Lunds kommuns revisorer har gett Ernst & Young (EY) i uppdrag att 
ganska behörighet och åtkomst till IT-system med känsliga uppgifter 
samt interna kontroller. 

Revisorernas bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i stort 
har en tillräcklig intern kontroll avseende behörighetsfördelning och 
kontroller av systemloggar. Vård- och omsorgsnämnden 
rekommenderas dock att stärka den interna kontrollen och 
uppföljningen i samband med loggkontroller och gallring av 
behörigheter. 

Vård- och omsorgsnämnden lämnar som svar till Lunds kommuns 
revisorer att rutiner för gallring av behörigheter har skärpts. Den 
interna kontrollen och uppföljningen av loggkontrollerna kommer 
att ses över så att fastställd rutin fungerar tillfredställande. Vid 
behov kommer även rutinen för loggkontroller att ses över. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 
2018 dnr 2018/0522. 
Revisionsrapport (EY) Granskning av behörighet till känsliga 
uppgifter samt interna kontroller, september 2018. 
Missiv från Lunds kommuns revisorer, 2018-09-19. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som svar översända vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse av den 8 november 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 14 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 111 Granskningsrapport Intern kontroll 2018 
Dnr VOO 2018/0048 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört kontroller i enligt med handlingsplan 
för intern kontrollplan för 2018.  

Två kommungemensamma kontrollaktiviteter gäller systematiskt 
brandskyddsarbete och kontrollmiljön avseende dokumenthantering 
och informationssäkerhet. 

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna har inriktats på 
ekonomiområdet samt egenkontroller inom området 
medicintekniska produkter, dokumentation, måluppfyllelse i 
nationella kvalitetsregister, journalföring, behandling av 
personuppgifter samt avvikelser. 

  

Resultatet visar att riskbedömningen inför den interna kontrollen 
och urvalet av kontrollaktiviteter omfattat relevanta områden. 
Uppföljningen visar flera goda resultat samt avvikelser i olika 
omfattning. 

Det finns brister på flera punkter som kan innebära vissa kvalitets- 
och effektivitetsförluster inom verksamheten genom att rutinerna 
inte fungerar optimalt eller inte följs. På de områden där det finns 
avvikelser kommer åtgärdsplaner att upprättas. Uppföljning av 
upprättade åtgärdsplaner genomförs i samband med slutrapport för 
intern kontroll som rapporteras till vård- och omsorgsnämnden i maj 
2019. 

  

Sammantaget bedömer förvaltningen, att den interna kontrollen är 
tillräcklig för att anse att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt enligt gällande lagar och regler. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för intern kontroll 2018 fastställd av vård- och 
omsorgsnämnden 2018-01-31 § 5 
Granskningsrapport intern kontroll 2018 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-21 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 15 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     anta redovisningen av intern kontroll för 2018 
att     överlämna redovisningen till kommunkontoret 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
Ledningsgruppen 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 16 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 112 Remiss Styrdokument - Evenemangsstrategi 
för Lunds kommun 

Dnr VOO 2018/0564 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till en 
kommunövergripande Evenemangs- och mötesstrategi har skickats 
på remiss till vård- och omsorgsförvaltningen med sista svarsdatum 
den 31 december 2018. 

Syftet med strategin är att underlätta prioritering bland evenemang 
och möten som ska äga rum i Lunds kommun. Detta för att på sikt 
göra det mer attraktivt att besöka, bo och verka i Lunds kommun. 

Förslaget till Evenemangsstrategi förutsätter en ekonomisk satsning 
på verksamhetsområdet och skulle därigenom få ekonomiska 
konsekvenser för förvaltningen. 

Förvaltningen kan se fördelar med att göra Lund till en mer attraktiv 
mötes- och evenemangskommun. Men mot bakgrund av att förslaget 
inte berör vård- och omsorgsnämndens kärnverksamhet, att bedriva 
vård- och omsorg, har förvaltningen inte utrymme att göra en 
ekonomisk satsning på Evenemangsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 
2018 dnr 2018/0564. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2018-10-01 KSau §161) 
KSau Tjänsteskrivelse 2018-09-25 
Remissbrev evenemangstrategi 
Evenemangs- och mötesstrategi remissversion 2018-09-25 
  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse av den 8 november 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 17 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 113 Månadsrapport november 2018 
Dnr VOO 2018/0061 

Sammanfattning 
Prognosen som baseras på elva månaders verksamhet samt 
verksamhetens bedömningar redovisar ett sammanlagt plus på 61,6 
mnkr som motsvarar 3,28 % av kommunbidraget för 2018. 
Prognosens resultat fördelat per verksamhet är plus 23,6 mkr för 
Sol- verksamheten, plus 34,1 mnkr för LSS- verksamheten och plus 
3,9 mnkr för gemensam verksamhet. 

Jämfört med oktober månadsrapport visar prognosen per november 
en förbättring av resultatet med 10,5 mnkr. Sammanfattningsvis 
beror förbättringen på en bedömning att medel som är avsatta för 
behovs- och volymförändringar under årets sista månad inte 
kommer att disponeras. 

En viss osäkerhet finns både i det ackumulerade resultatet till och 
med november och i prognosen som avser lönekostnader. Troligtvis 
inga större belopp men kan ha påverkat bedömningarna på 
enhetsnivån. 

Vid årets slut regleras resultat för ej genomförd verksamhet. 
Reglering har de senaste åren gjorts för ej genomförd LSS-
verksamhet. Regleringen baseras på genomsnittet av antalet brukare 
i verksamheten vid fyra mätningar. Efter den tredje mätningen visar 
utfallet att prognosens ska reduceras med 18,5 mnkr och det 
prognostiserade resultatet för det den löpande verksamheten är, 
med hänsyn till regleringen, plus 43,1 mnkr. 

Beträffande investeringsmedel är bedömningen att 6,9 mnkr av 
beviljade medel disponeras under året till inventarier och utrustning. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 december 
2018 dnr 2018/0061. 
Bilaga: Månadsrapport november och Indikatorer för styrning och 
uppföljning av verksamheten 2018. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna månadsrapporten per den 30 november 2018 samt 
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att överlämna månadsrapporten per den 30 november 2018 till 
kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 114 Utvärdering ersättningssystem hemvården 
Dnr VOO 2018/0659 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsnämnden beslutade om en utvärdering i olika 
perspektiv i samband med reviderat ersättningssystem för 
hemtjänsten från den 1 januari 2017. 

Resultatet av utvärderingen visar att det är en lång process att 
implementera en metod och skala upp den från ett område till hela 
verksamheten. Det är finns andra faktorer som påverkar 
verksamheten och kan inte naturligt sammankopplas med införande 
av en metod. Exempel på det är sjukfrånvaron som beror på andra 
faktorer. 

Ekonomiskt sett har successiva anpassningar gjorts i 
ersättningssystemet sedan den 1 januari 2017. Detta mot bakgrund 
av de negativa effekter som kommit fram i den löpande ekonomiska 
uppföljningen. 

Införande av IBIC-metoden och förändring av ersättningssystem är 
ett långsiktigt arbete. Det är förändringar och anpassningar i många 
delar som ska genomföras för medarbetare i olika processer och 
system.  

Med den erfarenhet som idag finns och med successiva anpassningar 
fortsätter arbetet i den riktning som är beslutad med IBIC och förslag 
till förändringar som avser ersättning för hemtjänsten i 
verksamhetsplan och internbudget för 2019. Framöver kommer 
uppföljning att ske i delårsrapporter och årsanalyser både som avser 
utvecklingen i verksamheten och i ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 
2018 dnr 2018/0659. 
Protokollsutdrag, vård och omsorgsnämndens beslut § 97 2016-12-
14. 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 
2016 dnr 2016/0505. 
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna utvärdering av reviderat ersättningsystem för 

hemvården och lägga utvärderingen till handlingarna 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 115 Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade 
turer på allvar i Lunds kommun 

Dnr VOO 2018/0030 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet inkom den 15 januari 2018 med en skrivelse i vilken 
vård- och omsorgsnämnden föreslogs fatta beslut enligt följande: 

att ta fram en handlingsplan kring hur delade turer inom vård- och 
omsorgsverksamheterna i Lunds 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. 

Vård- och omsorgsnämnden beslöt den 14 februari 2018 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. 

  

Förvaltningens bedömning är att avskaffande av delade turer skulle 
öka Lunds kommuns attraktivitet som arbetsgivare, skapa en bättre 
arbetsmiljö samt verka för ett mer jämställt samhälle. Argumenten 
för att avskaffa delade turer är samma som för att införa heltid som 
norm. 

  

SKL har ingått en överenskommelse med Kommunal om att heltid 
ska vara norm. Kommunernas arbete med att implementera heltid 
som norm ska vara slutfört 2021-05-31. 

  

Förvaltningen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare 
genom att införa heltid som norm, ha som ambition att minska 
antalet delade turer samt att ha ett lägre heltidsmått. Vård och 
omsorg måste skapa arbetsförutsättningar så att verksamheten står 
sig i konkurrens med andra yrken och yrkesroller. Där är arbetstider 
och schemaplaneringen viktiga områden. Att vara en attraktiv och 
anställningsbar arbetsgivare bidrar även till att säkerställa en god 
kvalité för brukarna. 

Förvaltningen vill se arbetstidsfrågan som en helhet och att arbetet 
med att minska antalet delade turer sker samtidigt som heltid som 
norm implementeras. Bedömningen är att arbetet med heltid som 
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norm behöver prioriteras och att förvaltningen samtidigt aktivt 
arbetar för att minska antalet delade turer. 

  

  

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 
2018 dnr 2018/0030. 
Vård- och nämndens beslut den 14 februari 2018, § 13 dnr 
2018/0030. 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 
2018 
dnr VOO 2018/0030 
Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade turer på allvar i Lunds 
kommun 

Yrkanden 
Fredrik Ljunghill (M) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Ronny Johannessen 
(M) bifall till förvaltningens förslag 

  

att förvaltningen ska prioritera arbetet med att införa heltid som 
norm och samtidigt aktivt arbeta för att minska antalet delade turer. 

  

att förvaltningen i juni 2019 återrapporterar till nämnden om 
resultatet av implementeringen av heltid som norm samt arbetet för 
att minska delade turer. 

  

  

Pär-Ola Nilsson (S) yrkar med instämmande av Mai Almén (S), Ann-
Margreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP),  Anette Mårtensson 
(MP), Martin Stensson (V) 

att förvaltningen ska återkomma till nämnden med en handlingsplan 
för borttagandet av de delade turerna. Handlingsplanen ska 
innehålla en tidsplan för borttagandet som ska ske under 
mandatperioden 2019-2022 samt konsekvenser för organisation, 
verksamhet och ekonomi. 
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att förvaltningen återkommer till nämnden med tidsplan för beslut 
på aprilsammanträdet. 

  

  

  

  

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredriks Ljunghills (M) med flera yrkande mot 
Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande och finner Pär-Ola Nilssons 
med flera yrkande bifallet. 

  

Omröstning begärs. 

  

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan 
Backman (KD), Ronny Johannessen (M) röstar för bifall till Fredrik 
Ljunghills (M) med flera yrkande. 

  

Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Ann-Margreth Olsson 
(S), Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson (MP), Martin 
Stensson (V) röstar för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med flera 
yrkande. 

  

Med sex röster mot fem röstar vård- och omsorgsnämnden i enlighet 
med Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande. 

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att förvaltningen ska återkomma till nämnden med en handlingsplan 

för borttagandet av de delade turerna. Handlingsplanen ska 
innehålla en tidsplan för borttagandet som ska ske under 
mandatperioden 2019-2022 samt konsekvenser för 
organisation, verksamhet och ekonomi. 

  



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 24 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att förvaltningen återkommer till nämnden med tidsplan för beslut 
på april-sammanträdet. 

  

Reservationer 
Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan 
Backman (KD), Ronny Johannessen (M) reserverar sig till förmån för 
sina yrkanden. 

  

Protokollsanteckningar 
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Mai Almén (S), Ann-
Margreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson 
(MP), Martin Stensson (V) inger en protokollsanteckning med 
följande lydelse: 

Att ta bort delade turer och att heltidsanställningar ska vara norm i 
de kvinnodominerade delarna av offentlig sektor är förutsättningar 
för att möta de utmaningar vi ser i framtiden. Inte minst är det en 
arbetsmiljöfråga. Det är även en åtgärd som genererar en 
kvalitetshöjning för brukare i de berörda verksamheterna”./ Pär-Ola 
Nilsson (S) 

  

Cherry Batrapo (FI) inger en protokollsanteckning med följande 
lydelse: Jag ställer mig bakom såväl S yrkande som 
protokollsanteckning. Det är samhällsekonomiskt nödvändigt att 
förändra hur vi ser på - och organiserar - välfärdens 
kvinnodominerade yrken./ Cherry Batrapo 

  

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 116 SAM-uppföljning 2018 
Dnr VOO 2017/0549 

Sammanfattning 
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal 
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (2001:1) som besvarats i samverkansgrupp på 
verksamhetsnivå. På vård och omsorgsförvaltningen genomfördes 
uppföljningen under september - oktober 2018. 

  

Utifrån resultatet ges följande förslag på åtgärder för det kommande 
året: 

  

Handlingsplan för 2019 

Utvärdera förvaltningens test med OSA-skyddsrond avseende metod 
och formulär 

Dropp-in för chefer och skyddsombud för information om verktyget 
Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud (LISA) 

De kommunövergripande arbetsmiljömålen kommer att brytas ner 
på förvaltningsnivå inför 2019 

  

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 
2018 dnr VOO 2018/0575. 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att  Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna och fastslå 

den föreslagna handlingsplanen 2019 för åtgärder som avser 
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontorets personalavdelning Nina Månsson, 
nina.mansson@lund.se, Verksamhetschefer, Vård och 
omsorgsförvaltningen Akten   
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§ 117 Sammanträdestider för vård- och 
omsorgsnämnden 2019 

Dnr VOO 2018/0577 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen överlämnar förslag till 
sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och för vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 2019. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 
2019 dnr VOO 2018/0577. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa nedanstående sammanträdestider för vård- och 

omsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott för år 2019: 

  
AU/Nämnd      Sammanträdesdatum 
Nämnd              23/1 
AU                       30/1 
Nämnd              13/2 
AU                       27/2 
Nämnd              13/3 
AU                       27/3 
Nämnd              10/4 
AU                       24/4 
Nämnd              15/5 
AU                       4/6 (tisdag) 
Nämnd              19/6 
AU                       28/8 
Nämnd              18/9 
AU                       9/10 
Nämnd              23/10 
AU                       27/11 
Nämnd              18/12 kl. 13 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten   
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§ 118 Årlig justering av förbehållsbelopp och 
avgifter inom äldre- och handikappomsorg 
avseende 2019 

Dnr VOO 2018/0599 

Sammanfattning 
Förbehållsbelopp och avgifter inom äldre- och handikappomsorg ska 
årligen räknas om utifrån förändrat prisbasbelopp och 
konsumentprisindex enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-10-11 
§ 164. 

  

Kostavgiften vid insatserna särskilt boende, korttidsvård och 
dagvård ska fastställas utifrån konsumentverkets 
rekommendationer enligt beslut från kommunfullmäktige 2018-10-
11 § 164. 

  

Kostavgiften gällande parboende/parliv ska enligt vård- och 
omsorgsnämndens beslut 2010-06-09 § 84 räknas om utifrån 
konsumentprisindex. 

  

Kommunens självkostnad per vårdtimme i hemtjänsten räknas om 
med ledning av föregående års faktiska timkostnad med uppräkning 
för beräknade löne- och prisförändringar. 

  

Regeringen har för år 2019 fastställt prisbasbeloppet till 46 500 
kronor, vilket är en ökning med 2,20 procent sedan år 2018. 

  

Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2018 har ökat med 2,27 
procent i jämförelse med oktober 2017. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-07 
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgifter inom äldre- och handikappomsorg enligt ovan. 
  
att fastställa kommunens självkostnad per vårdtimme till 324 

kronor. 
  
att fastställa avgiften för kost för medflyttande person vid 

parboendebeslut med 4 243 kronor per månad. 
  
att fastställa förbehållsbelopp för kost för medflyttande på särskilt 

boende som endast äter huvudmålet på boendet till 2 720 
kronor per månad 

  
att föreslagna ändringar ska gälla från och med 2019-02-01. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Ekonomigruppen 
Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med 
funktionsnedsättning 
Verksamhetschef för boende och habilitering för personer med 
funktionsnedsättning   
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§ 119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom 
äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 

Dnr VOO 2018/0601 

Sammanfattning 
Ersättningar och bidrag ska enligt beslut i kommunfullmäktige 
respektive vård- och omsorgsnämnden årligen justeras utifrån 
förändringar i prisbasbeloppet. 

Under förutsättning av att socialstyrelsen får regeringens uppdrag 
att fördela statsbidrag till kommunerna för 2019 kommer vård- och 
omsorgsnämnden att besluta om en höjning av den kommunala 
habiliteringsersättningen under 2019. 

Regeringen har för år 2019 fastställt prisbasbeloppet till 46 500 
kronor vilket är en ökning med 2,20 procent sedan 2018. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har justerat beloppen för år 2019 
för fastställande. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12 

Yrkanden 
Fredrik Ljunghill (M) yrkar med instämmande av Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Ronny Johannessen 
(M) bifall till förvaltningens förslag 

att för år 2019 fastställa den kommunala habiliteringsersättningen 
till 47 kronor per heldag respektive 33 kronor per halvdag. 

att vård- och omsorgsnämnden kommer att besluta om en höjning av 
kommunala habiliteringsersättning under 2019 som finansieras av 
statsbidrag. 

  

  

Martin Stensson (V) yrkar med instämmande av Ann-Margreth 
Olsson (S), Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Christina Sjöström 
(MP) och Anette Mårtensson (MP) att vård- och omsorgsnämnden 
beslutar 

att för år 2019 fastställa den kommunala habiliteringsersättningen 
till 106 kronor per heldag respektive 72 kr per halvdag samt 
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att vård- och omsorgsnämnden kan komma att besluta om en 
höjning av den kommunala habiliteringsersättningen under 2019 
som finansieras av statsbidrag.  

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredriks Ljunghills (M) med flera yrkande 
mot Martin Stenssons (V) med flera yrkande och finner Martin 
Stenssons (V) med flera yrkanden bifallet. 

  

Omröstning begärs. 

  

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan 
Backman (KD), Ronny Johannessen (M) röstar för bifall till Fredrik 
Ljunghills (M) med flera yrkande. 

  

Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Ann-Margreth Olsson 
(S), Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson (MP), Martin 
Stensson (V) röstar för bifall till Martin Stenssons (V) med flera 
yrkande. 

  

Med sex röster mot fem röstar vård- och omsorgsnämnden i enlighet 
med Martin Stenssons (V) med flera yrkande. 

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att för år 2019 fastställa den kommunala habiliteringsersättningen 

till 106 kronor per heldag respektive 72 kr per halvdag samt 
att vård- och omsorgsnämnden kan komma att besluta om en 

höjning av den kommunala habiliteringsersättningen under 
2019 som finansieras av statsbidrag. 
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Reservationer 
Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan 
Backman (KD), Ronny Johannessen (M) reserverar sig till förmån för 
sina yrkanden. 

Protokollsanteckningar 
Cherry Batrapo (FI) inger en protokollsanteckning med följande 
lydelse: FI instämmer i Vänsterpartiets yrkanden om att bibehålla 
nivå på den kommunala habiliteringsersättningen./ Cherry Batrapo 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Myndighetsfunktionen 
Ekonomigruppen 
Löneavdelningen, kommunkontoret 
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§ 120 Årlig justering av schablonbelopp för 
löpande underhåll av bostadsrättslägenhet, 
avseende 2019 

Dnr VOO 2018/0603 

Sammanfattning 
Schablonbeloppet för löpande underhåll av bostadsrättslägenhet ska 
årligen räknas om utifrån förändrat KPI för oktober enligt 
kommunfullmäktiges beslut från 25 september 2008. 

  

Konsumentprisindex, KPI, för oktober 2018 har ökat med 2,27 
procent i jämförelse med oktober 2017. 

  

Schablonbeloppet för 2018 är 56 kronor per kvadratmeter och år. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-14. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa schablonbeloppet för löpande underhåll av 

bostadsrättslägenhet med 57 kronor per kvadratmeter och år 
för år 2019. 

Beslut expedieras till: 
Akten   
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§ 121 Årlig justering av avgift för transport av 
avlidna, avseende 2019 

Dnr VOO 2018/0604 

Sammanfattning 
Den administrativa avgiften för transport av avlidna ska årligen 
räknas om utifrån förändrat prisbasbelopp enligt 
kommunfullmäktiges beslut från den 16 juni 2006. Regeringen har 
för år 2019 fastställt prisbasbeloppet till 46 500 kronor, vilket är en 
ökning med 2,20 procent sedan 2018. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-14 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgiften för transport av avlidna med 1024 kronor för 

år 2019 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Ekonomigruppen 
    



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 34 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 122 Årlig justering sondnäring kosttillskott 
lunchpris avseende 2019 

Dnr VOO 2018/0605 

Sammanfattning 
Priser för sondnäring, kosttillskott och priser för lunch i kommunens 
restauranger inom äldre- och handikappomsorg ska årligen räknas 
om utifrån förändrat prisbasbelopp enligt vård- och 
omsorgsnämndens beslut den 28 januari 2004 § 7. 

  

Regeringen har för år 2019 fastställt prisbasbeloppet till 46 500 
kronor, vilket är en ökning med 2,20 % sedan år 2018. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-22 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att priset för brukare i hemvården som enbart försörjer sig på 

sondnäring är 1 615 kronor per månad. 
  
att priset för specialkost per portion är 53 kronor 
  
att priset för kosttillskott är 164 kronor per månad för en 

förpackning per dag, 327 kronor per månad för två 
förpackningar per dag, 491 kronor per månad för tre 
förpackningar per dag och för ytterligare förpackningar per dag 
är priset 164 kronor per månad och förpackning. 

  
att priset för lunch hos restaurangerna inom vård- och 

omsorgsförvaltningen är 42 kronor per portion för pensionärer 
vid köp av kuponghäfte och 56 kronor per portion vid köp av 
enstaka portioner. 

  
att ovanstående priser är giltiga från och med 1 februari 2019. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Ekonomigruppen 
Restauranger på Fästan, Vevrehemmet, Solhem, Mårtenslund och 
Papegojelyckan 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 35 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Verksamhetschef för Hemvård, rehabilitering och service för 
seniorer 
Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med 
funktionsnedsättning 
Verksamhetschef för Särskilt boende för äldre   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 36 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 123 Anmälan av delegationsbeslut 
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 18 oktober 
2018 till och med den 9 december 2018. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 18 
oktober 2018 till och med den 9 december 2018. 

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 16 oktober 
2018 till och med den 30 november 2018. 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Särskilt boende för äldre 

Lex Maria anmälan, Linelyckan, 2018-10-25, Susanne Leijon 

  

Hemvård för seniorer 

Anmälan till IVO av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, 2018-
11-26, 

Niclas Snygg 

  

Lex Sarah anmälan, vård- och omsorgsjouren, 2018-11-19, Niclas 
Snygg 

  

  

Beslut om bidrag till funktionshinder och andra ideella 
organisationer 2019, 

2018-10-24, Anna Borgius 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 37 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

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



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 38 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 124 Kurser och konferenser 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att Tove Klette (L), Dan Backman (KD) och Pär-Ola 

Nilsson (S) deltar i Välfärdskonferensen med middag på Hotel 
Scandic Star i Lund den 7-8 februari 2019.   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 39 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 125 Anmälningar 
Dnr VOO 2018/0569 

 

Kemikalieplan för Lunds kommun- LundaKem 

Dnr VOO 2017-0621 

  

Samlokalisera i Dalby för att skapa gemensamma vinster 

Dnr VOO 2017-0632 

  

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

Dnr VOO 2018-0571 

  

Uppdrag från partiöverläggningarna 

Dnr VOO 2018-0572 

  

Avtalsuppföljning ABF Mittistan DV 

  

Avtalsuppföljning Agaten hemtjänst 

  

Avtalsuppföljning Attendo DV 

  

Avtalsuppföljning Förenade Care 

  

Avtalsuppföljning Kulturcentrum DV 

  

Avtalsuppföljning Meca services 

  

Avtalsuppföljning Norlandia 

  

Avtalsuppföljning Nytida SKOA DV 

  



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 40 (40) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-12-12  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Avtalsuppföljning Svanen 

  

Avtalsuppföljning Vardaga 

  

Expediering av beslut Konsekvensanalys vid minskat antal privata 
välfärdsföretag 

Dnr VOO 2018-0627 

  

Kvalitetsnyckeltal 2018 

Dnr VOO 2018-0653 

  

Expediering av beslut Avgifter och tillämpningsregler 

Dnr VOO 2018-0597 

  

Sammanträdestider förkommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2019 

Dnr VOO 2018-0626 

  

Handlingsplan för intern kontroll 2019, kommungemensam 

Dnr VOO 2018-0636 

  

Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen 

Dnr VOO VOO2018-0624 

  

Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-11-21 

  

Protokoll samverkansgrupp 2018-11-21 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 


