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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2017-01-09 klockan
17.00–19.15

Ledamöter

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Henrik Månsson (S)
Lars A Ohlsson (V)
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Dan Backman (KD)

Ersättare

Mira Melander (S)
Piotr Szybek (S)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannesen (M)
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Daniel Kronmann (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)

Övriga

Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Thosteman, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef
Susanne Berg, kvalitetschef
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Hansen, Kommunal
Lars Öst, Vision

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 1-4

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 10
januari 2017 kl. 17:15
Underskrifter
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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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Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned
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Helena Falk
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll

3 (10)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-01-09

VOO 2016/0553

Innehåll
§1

Val av justerare samt tid och plats för justering .................................................................. 4

§2

Fastställande av dagordning................................................................................................. 5

§3

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2, handelskvarter mm. Centrala Brunnshög i
Lund, Lunds kommun - Samrådshandling ........................................................................... 6

§4

Yttrande angående Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018 - 2020 ............................ 7

Justerare

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-09

§1

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och Christina Sjöström (MP)
till ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 10
januari 2017 kl. 17:15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

Fastställande av dagordning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2,
handelskvarter mm. Centrala
Brunnshög i Lund, Lunds kommun Samrådshandling

Dnr VOO 2016/0523

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen önskar att granskningshandlingen
redovisar hur kravet på god tillgänglighet har beaktats vid utarbetande av
planförslaget. I övrigt vidhåller förvaltningen tidigare synpunkter som
framförts om ramprogram för Brunnshögsområdet samt om
för-djupningen av översiktsplanen för Brunnshög.

Beslutsunderlag
Underrättelse samråd från stadsbyggnadskontoret, upprättad den 1
december 2016
Planbeskrivning (samrådshandling), upprättad den 4 november 2016
Plankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad den 4
november 2016
Byggnadsnämndens beslut § 200 sammanträdesdatum 17 november 2016
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, upprättad den 4 november 2016
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad den 20
december 2016

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse upprättad den 20 december 2016.

Protokollsanteckningar
Mai Almén inger en protokollsanteckning med följande lydelse i vilken
samtliga partier instämmer: Vård- och omsorgsnämnden vill
understryka vikten av att byggnadsnämnden tar del av våra tidigare
remissvar samt beskriver på vilka sätt man tagit hänsyn till personer med
funktionsnedsättningar i aktuellt samråd.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Yttrande angående Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2018 - 2020

Dnr VOO 2016/0425

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande angående ekonomi- och
verksamhetsplan 2018-2020. I yttrandet redovisas förändringar som
motsvarar en reducering av nämndens ekonomiska ram med 3 %, 5 %
och 7 %.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 december 2016
dnr 2016/0425 med bilaga.
Kommunstyrelsens skrivelse daterad 2016-09-07, Anvisningar och
tidsplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2018-2020.

Sammanträdet ajourneras kl. 18:20-18:40.

Yrkanden
Lars A Ohlsson (V) yrkar att vård- och omsorgsnämnden avstår från
att ta ställning till 3, 5 eller 7 procentscenarierna.
Ann-Margreth Olsson (S) yrkar avslag på Lars A. Ohlssons (V) yrkande.
Ann-Margreth Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att till
kommunstyrelsen överlämna yttrande enligt bilaga som underlag för
kommunfullmäktiges ställningstagande avseende ekonomiska ramar för
vård- och omsorgsnämnden för åren 2018 till 2020 med tilläggsyrkandet
att i slutet lägga till följande ord: utan eget ställningstagande i enskilda
punkter eller deras genomförande.
Ann-Margreth Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att den
ekonomiska ramen tillförs medel som avser kostnadsökningen som följer
av kommunals avtal för den särskilda satsningen på undersköterskor med
14 270 tkr för 2018, med 15 450 tkr för 2019 och med 16 000 tkr för
2020.
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på Ann-Margreth Ohlssons (S)
yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (10)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-09

Ann-Margreth Olsson (S) yrkar med instämmande av samtliga ledamöter
i vård- och omsorgsnämnden bifall till förvaltningens förslag enligt
följande:
att medel avsätts för stöd- och serviceplan, Sol- verksamhet med 5 360
tkr för 2018, med 28 955 tkr för 2019 och 54 040 tkr för 2020,
att medel avsätts för stöd- och serviceplan, LSS- verksamhet med 15 630
tkr för 2018, med 47 110 tkr för 2019 och med 94 680 tkr för 2020,
att medel avsätts för investeringar med 10 280 tkr för 2018, med 10 720
för 2019 och med 12 515 tkr för 2020,
Ann-Margreth Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag enligt
följande:
att föreslå kommunstyrelsen avsätta medel och ta fram
kommungemensamma riktlinjer för att hantera personalomställningen till
följd av nämndernas minskade ekonomiska ramar samt
att föreslå kommunstyrelsen avsätta medel och ta fram
kommungemensamma riktlinjer för att hantera avveckling av lokaler till
följd av nämndernas minskade ekonomiska ramar.
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på Ann-Margreth Olsson (s) yrkande.
Lars A. Ohlsson (V) yrkar
att vård- och omsorgsnämnden preliminärt äskar en utökning av
budgetramen 2018 med 4 procent, dels för att klara löne- och
kostnadsuppräkningar, dels för kvalitetssäkring och avskaffande av
delade turer samt
att vård- och omsorgsnämnden kräver att få yttra sig till ett av
kommunstyrelsen berett ramförslag inför budget 2018.
Fredrik Ljunghill (M) yrkar avslag på Lars A. Olssons (V) yrkanden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars A. Ohlssons (V) yrkande och sitt
eget avslagsyrkande och finner avslagsyrkandet bifallet.
Ordföranden ställer proposition på sina egna yrkanden och Lars A.
Ohlssons (V) avslagsyrkanden och finner sina egna yrkanden bifallna.
Ordföranden ställer proposition på Lars A. Ohlssons (V) yrkande och
Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande och finner Fredrik Ljunghills (M)
avslagsyrkande bifallet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna yttrande enligt bilaga som underlag
för kommunfullmäktiges ställningstagande avseende ekonomiska
ramar för vård- och omsorgsnämnden för åren 2018 till 2020 utan
eget ställningstagande i enskilda punkter eller deras genomförande.
att den ekonomiska ramen tillförs medel som avser kostnadsökningen
som följer av kommunals avtal för den särskilda satsningen på
undersköterskor med 14 270 tkr för 2018, med 15 450 tkr för 2019
och med 16 000 tkr för 2020,
att medel avsätts för stöd- och serviceplan, Sol- verksamhet med 5 360
tkr för 2018, med 28 955 tkr för 2019 och 54 040 tkr för 2020,
att medel avsätts för stöd- och serviceplan, LSS- verksamhet med 15 630
tkr för 2018, med 47 110 tkr för 2019 och med 94 680 tkr för 2020,
att medel avsätts för investeringar med 10 280 tkr för 2018, med 10 720
för 2019 och med 12 515 tkr för 2020,
att föreslå kommunstyrelsen avsätta medel och ta fram
kommungemensamma riktlinjer för att hantera
personalomställningen till följd av nämndernas minskade
ekonomiska ramar samt
att föreslå kommunstyrelsen avsätta medel och ta fram
kommungemensamma riktlinjer för att hantera avveckling av
lokaler till följd av nämndernas minskade ekonomiska ramar.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Inga-Lisa
Sjödin (M) och Inga-Kerstin Eriksson (C) lämnar skriftlig reservation.
Lars A. Ohlsson (V), Karin Oscarsson (V) och Gunilla Wahlberg (V)
lämnar skriftlig reservation.

Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna och Miljöpartiet inger en protokollsanteckning med
följande lydelse: Vi vill uppmärksamma på de oacceptabla följder som
konsekvenserna i yttrandet redovisar.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-01-09

Ang Yttrande angående Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2018
- 2020 (Dnr VOO 2016/0425)
Lunds kommun står inför omfattande effektiviseringskrav. Trots hög tillväxt
för skatteintäkterna räcker de inte till för att klara de förväntade kostnaderna och nå
kommunens resultatmål på 2 %. För att, utifrån EVP 2017-2019, nå resultatmålet för år 20 18
saknar kommunen ca 300 miljoner kronor. Denna summa motsvarar ungefär 5 % av Lunds
kommuns budget på drygt sex miljarder kronor. Om alliansbudgetarna för åren 20 15, 20 16
respektive 2017 hade vunnit gehör i kommunfullmäktige skulle förutsättningarna för att
hantera kommunens ekonomiska utmaningar varit avsevärt bättre. Vi vill också med denna
reservation påpeka att om Alliansens budgetar hade fått gälla så hade de nu hotande
ramminskningarna inte blivit aktuella. Till exempel hade en effektivisering om 1 % per år gett
Lund en buffert inför 2018 med ca 120 milj oner kronor.
Eftersom det rödgröna styret har underlåtit att i god tid presentera och verkställa nödvändiga
effektiviseringsåtgärder har kommunen nu istället hamnat i en situation som sannolikt kräver
omedelbara ramminskningar. Vi anser att utvecklingen mot en mer uthållig kommunal
ekonomi hade kunnat genomföras på ett betydligt bättre sätt om det rödgröna styret hade valt
att genomföra konkreta effektiviseringar i ett tidigare skede. Bland annat tog förvaltningarna
fram exempel på åtgärder inför budgeten för år 20 17, men det rödgröna styret valde då att inte
agera.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att i processen för EVP 2017-2020 ta fram
vilka konsekvenser ramminskningar på -3 %, -5 % respektive -7 % skulle innebära. Alliansen
vill med denna reservation/röstförklaring tydliggöra att vi medverkar i nämndens
budgetprocess, men att vi i detta initiala skede gör det utan ställningstagande till några
enskilda åtgärder. Det är de rödgröna, som gör anspråk på att styra kommunen, som har det
primära ansvaret för att ta initiativ och visa vad de avser göra för att komma till rätta med
ekonomin och nå uppsatta mål.

Fredrik Ljunghill (M)

Inga-Lisa Sjödin (M)

Tove Klette (L)

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Dan Backman (KD)

Reservation

Vård - och omsorgsnämnden 2017-01-09, ärende 4, "Ekonomi och verksam hetsplan 2018 2020 med budget 2018"

Nu e de' nock!
I slutet av 2016 började arbetet med lunds kommun ala budget för 2018. Inför 2018 års
budget har kommunstyrelsen aviserat stora ned skärningar i hela kommunen. Nämnderna
har fått i uppdrag att räkna på nedskärningar på 3%, 5% och 7% och lägga fram förslag på
möjliga nedskärnin ga r.
Vård- och omsorgsnämnden i Lund har ålagts nedskä rnin ga r t io år i rad, med i genomsnitt ca.
1 procent varje år. Inför 2018 har kommunstyrelsen skickat ut förslag på ytterligare
nedskärnin ga r med mellan 3 och 7 procent, som bygger på en ska kig prognos från sommaren
2016. Såväl för yngre och äldre i behov av vård och omsorg som för personalen, innebä r
detta ytterligare kraftiga försä mringar. Att sedan kalla uppenbara försämringar för
"ettektiviseringa r" är en törolämpnin g mot nämnden, liksom mot värdtagare och personal.
Dess utom är detta tydligen enda gå ngen då Vård- och omsorgsnämnd en ska få lov att yttra
sig inför budget 2018. All normal budgetberednin g, då facknämnden enligt kommunallagens
anda och bokst av, ska få lägga förslag och äskande till ett av kommun styrelsens berett
ramförslag, har ersatts av att facknämnden tvingas välja mellan tre skräckscen arier.
Vård- och omsorgsnämnden har på sitt möte i j anu ari beslutat ski cka in en beskrivning av
vilka ned skä rningar som nämnden kan göra och vilka kon sekvense r dessa sku lle få. Detta är
ett underlag som kommunstyrelsen begärt från nämnden och detta förfaringssätt stä ller sig
Vän sterpartiet inte bakom, varför vi reserverar oss till förmån för våra eget yrkande i
nämnd en.
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