
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (24) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-09-20 VOO 2017/0405  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2017-09-20 klockan 

17.00–21.40 

  

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Henrik Månsson (S) 

Ronny Johannessen (M), tom § 66 

Anette Mårtensson (MP) 

Martin Stensson (V) 

Tove Klette (L) 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

Dan Backman (KD) 

  

Ersättare Piotr Szybek (S), tjänstgör för Mai Almén (S) 

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M) 

Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (S) 

Daniel Kronmann (L), from § 63 

Monika Lekander (L), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) from § 

67 

Karin Oscarsson (V) 

John Lager (C) 

Cherry Batrapo (FI) 

  

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef 

Lena Carlereus, myndighetschef 

Bo Svensson, ekonomichef, tom § 75 

Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 75 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 75 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 65 

Niclas Snygg, enhetschef, tom § 66 

Lena Hansen, Kommunal, tom § 75 

 

Justerare Piotr Szybek (S) 

  

Paragrafer § 61-76 

  

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 25 

september 2017 kl. 13:30 

 

Underskrifter  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (24) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-09-20 VOO 2017/0405  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Sekreterare  

 Helena Falk 

  

  

Ordförande  

 Ann-Margreth Olsson (S) 

  

  

Justerare  

 Piotr Szybek (S) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-09-20 

  

Paragrafer § 61-76 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-27 Datum då anslaget tas ned 2017-10-19 

  

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

  

  

Underskrift  

 Helena Falk 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (24) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-09-20 VOO 2017/0405  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 61 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Piotr Szybek (S) till justerare och Inga-Kerstin Eriksson (C) till 

ersättare samt 

  

att justeringen äger rum den 25 september kl. 13:30 på vård- och 

omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 62 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 63 Förvaltningen informerar 
 

Kvalitetschefen Susanne Berg och myndighetschefen Lena Carlereus 

informerar om verksamhetsuppföljningen. 

  

Verksamhetschefen Niclas Snygg informerar om Blended Care och 

Vinnova projektet. 

  

Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om hur verksamheten 

har fungerat under sommaren 2017. 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 64 Lars A. Ohlssons (V) avsägelse av 
uppdrag som ledamot av vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

Dnr VOO 2015/0010 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har att utse en ny ledamot i arbetsutskottet 

med anledning av en inkommen avsägelse från Lars A. Ohlsson (V). 

  

Förslag föreligger att utse Martin Stensson (V) till ny ledamot i vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Lars A. Ohlssons (V) avsägelse av uppdrag som ledamot av vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott, 2017-08-22 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att befria Lars A. Ohlsson (V) från uppdraget som ledamot av vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott från och med den 1 oktober 2017. 

  

att utse Martin Stensson (V), Nordanväg 3 A, 222 28 LUND, till ledamot 

av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott från den 1 oktober 

2017 till och med utgången av 2018. 

Beslut expedieras till: 

Lars A. Ohlsson (V) 

Martin Stensson (V) 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 65 Socialdepartementets remiss av 
betänkande SOU 2017:21 

Dnr VOO 2017/0364 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har överlämnat en remiss av betänkandet SOU 2017:21 

”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård- och omsorg om äldre 

personer” till vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande. 

Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 29 

september 2017. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Då Lunds kommun tidigare yttrat sig över 

promemorian Ds 2017:12 ”Om förenklat beslutsfattande och särskilda 

boendeformer för äldre” önskas att remissvaret särskilt beaktar de 

lagförslag som lämnades i promemorian avseende förenklad 

biståndsbedömning, hur de förhåller sig till de förslag som lämnas i det 

aktuella betänkandet SOU 2017:21 beträffande samma fråga, samt hur 

vård- och omsorgsnämnden ställer sig till de båda förslagen. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2017 

dnr 

2017/0364.                                                                                                    

                                    

Socialdepartementet, SOU 2017:21”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 

vård- och omsorg om äldre personer” 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2017-09-08 

Beslut expedieras till: 

Socialdepartementet, s.registrator@regeringskansliet.se och 

s.fst@regeringskansliet.se 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 66 Genomlysning – översyn av 
träffpunktsverksamheten för långsiktig 
effektivisering 

Dnr VOO 2016/0346 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att 

jämföra motsvarande verksamhet i andra kommuner och föreslå åtgärder 

som kan vidtas för att jämna ut kostnadsskillnader med bibehållen 

kvalitet. Utredning och tre alternativ presenterades i december 2016. 

Vård- och omsorgsnämndens budgetramar för 2018-2020 innebär behov 

av fortsatta prioriteringar och anpassning av förvaltningens kostnader. 

En stegvis utveckling och avveckling föreslås för att ha ändamålsenliga 

lokaler med god geografisk spridning i alla delar av Lunds kommun. Ett 

första steg är att avveckla träffpunkterna Norra Fäladen och Östra Torn. 

Träffpunkterna ska fortsätta utvecklas i samverkan och för utökad 

delaktighet vid genomförandet av verksamhet samt för att nå nya 

grupper, ökad integration och mångfald. Personalen samordnar 

verksamheten och håller i aktiviteter. Utbudet skall vara brett, med 

aktiviteter även för dem som är i behov av mer stöd. Lokalerna kan också 

disponeras för annan seniorverksamhet, även utan personal. 

I kommande verksamhetsplaner med internbudget kommer konkreta 

förslag till strukturella förändringar av verksamhet och finansieringen av 

dessa att presenteras. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2017 

dnr 2016/0346. 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2016 

dnr 2016/0346. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 14 december 2016, § 94 dnr 

2016/0346. 

Yrkanden 
Ann-Margreth Ohlsson yrkar med instämmande av Anette Mårtensson 

(MP), Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Backman (KD), 

Inga-Lisa Sjödin (M) och Ronny Johannessen (M) bifall till 

förvaltningens förslag att avveckla träffpunkterna Norra Fäladen och 

Östra Torn samt att förvaltningen fortsätter arbetet med stegvis 

omstrukturering, vilket kommer att redovisas i kommande 

verksamhetsplaner med internbudget. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Martin Stensson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag att avveckla 

träffpunkterna Norra Fäladen och Östra Torn och bifall till att 

förvaltningen fortsätter arbetet med stegvis omstrukturering, vilket 

kommer att redovisas i kommande verksamhetsplaner med internbudget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget med flera yrkande och Martin 

Stenssons (V) avslagsyrkande och finner sitt eget med flera yrkande 

bifallet. 

  

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden besluter om följande 

voteringsordning: 

Ja för bifall till Ann-Margreth Olssons (S) med flera yrkande. 

Nej för bifall till Martin Stenssons (S) avslagsyrkande. 

  

Omröstningen utfaller enligt följande: Ann-Margreth Olsson (S), Henrik 

Månsson (S), Piotr Szybek (S), Manaf Sababi (MP), Anette Mårtensson 

(MP), Inga-Lisa Sjödin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (L), 

Inga-Kerstin Eriksson (C) och Dan Backman (KD) röstar ja. 

  

Martin Stensson (V) röstar nej. 

  

Med tio röster mot en beslutar vård- och omsorgsnämnden i enlighet med 

Ann-Margreth Olssons (S) med flera yrkande. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avveckla träffpunkterna Norra Fäladen och Östra Torn 

att förvaltningen fortsätter arbetet med stegvis omstrukturering, vilket 

kommer att redovisas i kommande verksamhetsplaner med 

internbudget.  

Reservationer 
Martin Stensson (V) lämnar skriftlig reservation. 

Protokollsanteckningar 
Anette Mårtensson (MP) inger en protokollsanteckning med följande 

lydelse: Det ska förtydligas att beslutet innebär en utveckling av 

träffpunktsverksamheten för att vara anpassad till såväl dagens som 

morgondagens behov. Ann-Margreth Olsson (S), Tove Klette (L), Inga-



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kerstin Eriksson (C), Dan Backman (KD), Inga-Lisa Sjödin (M) och 

Ronny Johannessen (M) instämmer i Miljöpartiets protokollsanteckning. 

  

Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

jag håller med i det resonemang som framförts av Vänsterpartiet och 

instämmer också i Anette Mårtenssons (MP) protokollsanteckning. Vi 

bör värna om Lundamodellen./ Cherry Batrapo (FI) 

Beslut expedieras till: 

Akten 

  

  

Sammanträdet ajourneras kl.19:00-19:30.    



Reservation 

Ärende 6. Genomlysning - översyn av träffpunktsverksamheten för långsiktig 

effektivisering, Dnr VOO 2017/0010 

Träffpunktsverksamheten bedriver en mycket viktig verksamhet som bör utvecklas - inte 

avvecklas. Trots detta föreslås nu att träffpunkterna i Norra Fäladen och Östra Torn ska läggas 

ned. Detta motsätter sig Vänsterpartiet. 

Såsom skäl till nedläggningarna uppges att dessa träffpunkter har få besökare och begränsade 

öppettider. Samtidigt är kostnaderna låga - den totala besparingen vid full effekt beräknas bli 

115 000 kronor/år. På sikt planeras ytterligare omstruktureringar vilka kan komma att skapa 

alternativa träffpunkter för de besökare som nu drabbas. Detta kommer emellertid att dröja 

ytterligare ett antal år, för det fall det alls genomförs. 

Vänsterpartiet anser att träffpunkterna i Norra Fäladen och Östra Torn inte ska läggas ned 

i1rnan de ersatts med nya och bättre alternativ inom ett rimligt avstånd för dem som 

verksamheten riktar sig till. Efter de nedläggningar som nu genomförs kommer det att saknas 

träffpunkter i ett stort område av nordöstra Lund under åtskilliga år. Det är naturligtvis 

mycket negativt för dem som bor i nordöstra Lund och som förlorar sina nuvarande 

träffpunkter. 

Vänsterpartiet reserverar sig av dessa skäl mot beslutet att avveckla träffpunkterna Norra 

Fäladen och Östra Torn. 

Vänsterpartiet 

Karin Oscarsson 

Vänsterpartiet 

Gunilla Wahlberg 

Vänsterpartiet 
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§ 67 Alliansens Skrivelse till vård- och 
omsorgsnämnden angående att 
begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställningar, 2017-05-09 

Dnr VOO 2017/0280 

Sammanfattning 
Alliansen föreslår vård- och omsorgsnämnden i en skrivelse av den 9 maj 

2017 att begära utdrag ur belastningsregistret vid samtliga 

nyanställningar. 

Förvaltningen begär idag om utdrag ur belastningsregistret vid 

nyanställningar inom LSS verksamheter där arbete sker med minderåriga 

brukare, enligt lagen om registerkontroll (2010:479). Förvaltningen har 

även tidigare övervägt möjligheten att begära belastningsutdrag vid 

övriga verksamheter inom Vård- och omsorg men har vid en gemensam 

bedömning med kommunkontoret bedömt att lagstöd saknas. 

Förvaltningen avråder från Alliansens förslag att begära utdrag ur 

belastningsregistret vid samtliga nyanställningar. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2017 

dnr VOO 2017/0280. 

  

Skrivelse till vård- och omsorgsnämnden angående att begära utdrag ur 

belastningsregistret vid nyanställningar 2017-05-09. 

Yrkanden 
Henrik Månsson (S) med instämmande av Anette Mårtensson (MP) och 

Martin Stensson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag att som svar 

på Alliansens skrivelse översända upprättad tjänsteskrivelse. 

  

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Inga-Lisa Sjödin (M), 

Tove Klette (L), Dan Backman (KD) yrkar att skrivelsen på grund av 

ärendets principiella karaktär överlämnas till kommunstyrelsen för 

handläggning. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner Henrik Månssons 

(S) med flera yrkande bifallet. 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (24) 

 Sammanträdesdatum   
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Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden besluter om följande 

voteringsordning: 

Ja för bifall till Henrik Månssons (S) med flera yrkande. 

Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande. 

  

Omröstningen utfaller enligt följande: Ann-Margreth Olsson (S), Henrik 

Månsson (S), Piotr Szybek (S), Manaf Sababi (MP), Anette Mårtensson 

(MP) och Martin Stensson (V) röstar ja. 

  

Inga-Lisa Sjödin (M), Monika Lekander (L), Tove Klette (L), Inga-

Kerstin Eriksson (C) och Dan Backman (KD) röstar nej. 

  

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i enlighet 

med Henrik Månssons (S) med flera yrkande. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som svar på Alliansens skrivelse översända upprättad tjänsteskrivelse. 

Reservationer 
Inga-Lisa Sjödin (M), Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och 

Dan Backman (KD) lämnar skriftlig reservation. 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

FI ställer sig med emfas bakom förvaltningens förslag till beslut. 

Trygghet skapas när brukare i god arbetsmiljö möts av personal med rätt 

kompetens./ Cherry Batrapo (FI). Martin Stensson (V) instämmer i 

protokollsanteckningen.  

Beslut expedieras till: 

Fredrik Ljunghill (M) 

Tove Klette (L) 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

Dan Backman (KD) 

Akten   



 
 
 
RESERVATION 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-09-20 

 
Ang Skrivelse till vård- och omsorgsnämnden angående att begära 
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar (Dnr: VOO 
2017/0280) 
 
Medarbetarna i verksamheterna utgör vård- och omsorgsnämndens viktigaste resurs. Deras 

insatser och ansträngningar bidrar till att göra livet bättre för tusentals kommuninvånare, som 

av olika skäl är i behov av stöd, omsorg och omvårdnad. Brukarna befinner sig inte sällan i en 

utsatt situation på grund av ålder eller sjukdom och medarbetarna har inte sällan ett betydande 

ansvar. Därför är det extra angeläget att Lunds kommun har alla tillgängliga verktyg för att 

kunna rekrytera rätt medarbetare till vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Såväl 

brukarna som deras anhöriga ska kunna känna att kommunen tar sitt ansvar för att skapa en så 

trygg och säker miljö som möjligt. 

 

Med anledning av detta har vi i Alliansen formulerat en skrivelse till nämnden om att 

förvaltningen ska ta fram rutiner för att begära utdrag ur polisens belastningsregister i 

samband med nyanställningar. Tanken är att vård- och omsorgsförvaltningen ska få en bättre 

bild av den presumtive medarbetaren, jämfört med idag då arbetsgivaren inte rutinmässigt får, 

eller ens söker, den typen av information. Undantaget är rekrytering av personal som ska 

arbeta med barn. I de fallen finns det lagstiftning. Vi är väl medvetna om att det i dagsläget 

inte finns något explicit lagstöd för att generellt begära utdrag ur polisens belastningsregister. 

Det betyder emellertid inte att det är olagligt och flera kommuner runt om i landet kräver att 

nya medarbetare överlämnar utdrag ur belastningsregistret. Att det skulle vara fullkomligt 

otänkbart och ogenomförbart i just Lunds kommun är bara löjeväckande. 

 

Vi instämmer däremot i synpunkten att en sådan här fråga bör regleras i ett 

kommunövergripande policydokument. Därför är detta ett ärende som kommunstyrelsen bör 

få möjlighet att ta ställning till och vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar 

 

att skrivelsen på grund av ärendets principiella karaktär överlämnas till 

kommunstyrelsen för handläggning. 

 

 

 

Inga-Lisa Sjödin (M)  Tove Klette (L) 

 

 

 

Inga-Kerstin Eriksson (C)  Dan Backman (KD) 
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§ 68 Vård- och omsorgsförvaltningens 
kompetensutvecklingsplan 2017  

Dnr VOO 2017/0443 

Sammanfattning 
Vård och omsorgsförvaltningen har utarbetat en övergripande plan för 

kompetensutveckling för hösten 2017 och hela 2018. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningsövergripande kompetens-

utvecklingsplan för hösten 2017 och hela 2018. 

  

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28. 

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa förvaltningens förvaltningsövergripande 

kompetensutvecklingsplan för hösten 2017 och hela 2018. 

  

Beslut expedieras till: 

Verksamhetscheferna 

Akten 
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§ 69 Ansökan/anbud enligt LOV avseende 
personlig assistans enligt LSS samt 
ickevalsalternativet, Kurera Assistans 
AB 

Dnr VOO 2017/0336 

Sammanfattning 
Kurera Assistans (organisationsnummer 5568880115) har ansökt om att 

inom Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV (lag om 

valfrihetssystem) godkännas som utförare av personlig assistans enligt 

LSS och ickevalsalternativet (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). 

Kurera Assistans AB uppfyller skallkraven enligt förfrågningsunderlaget 

och kan därmed godkännas som utförare av personlig assistans enligt 

LSS och ickevalsalternativet inom Lunds kommuns valfrihetssystem 

enligt LOV. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-08-28 

Anbud från Kurera Assistans AB, inkom 2017-06-01 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna Kurera Omsorg AB, som utförare av personlig assistans 

enligt LSS samt ickevalsalternativet inom Lunds kommuns 

valfrihetssystem enligt LOV 

att uppdra åt nämndens ordförande och förvaltningschefen att teckna 

avtal enligt LOV med Kurera Omsorgs AB 

  

Beslut expedieras till: 

Kurera Omsorg AB, Christoffer Faxe som kontaktperson för anbudet, 

avtalet och behörig avtalstecknare, christoffer@kureraomsorg.se 

Upphandlingsenheten, Birgitta Petrusson, birgitta.petrusson@lund.se 

Myndighetsfunktionen, Lena Carlereus, lena.carlereus@lund.se 

Stöd och Aktivering/HSL, verksamhetschef Anne Bing-Tingström 

anne.bingtingstrom@lund.se 

akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 16 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 70 Riktlinjer för beslut om insatser enligt 
socialtjänstlagen 

Dnr VOO 2016/0437 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan med budget 2016 innehåller vård- och 

omsorgsnämndens särskilda uppdrag till förvaltningen. Mot bakgrund av 

kommunens ekonomiska förutsättningar ska ett antal utredningsuppdrag 

genomföras, bl.a. översyn av riktlinjer för SoL insatser. 

  

Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid nämndssammanträde 2016-

12-14  förslag till vägledande riktlinjer för beslut och genomförande av 

insatser enligt socialtjänstlagen inom vård- och 

omsorgsförvaltningen.  Riktlinjerna är utformade i enlighet med IBIC. 

  

Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid nämndssammanträde 2017-

02-08 reviderade riktlinjerna som anpassats till samhällsutvecklingen och 

andra huvudmäns ansvar. Revideringen avsåg insatsen hemleverans av 

varor och tjänster och insatser för känsla av trygghet. 

  

Förevarande förslag avser återstående fråga om ändring i andra insatser 

(att bereda sammansatta måltider, att städa bostaden och att tvätta och 

torka kläder med hushållsapparater) som nämnden 2016-12-14 beslutade 

att avvakta med till september 2017 då nämndens budgetramar för 2018 – 

2020 är beslutade. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2016 

dnr VOO 2016/0437Vård- 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  riktlinjerna avseende insatserna att bereda sammansatta måltider, 

att städa bostaden samt att tvätta och torka kläder med 

hushållsapparater tills vidare ska vara oförändrade 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 17 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Feministiskt initiativ välkomnar förslaget att hålla dessa riktlinjer 

oförändrade./ Cherry Batrapo (FI) 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 18 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 71 Socialdepartementets remiss i ärendet 
Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer Ds 2017:39”, KS 
2017/0790 

Dnr VOO 2017/0459 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har överlämnat en remiss i ärendet Legitimation för 

hälso- och sjukvårdskuratorer. Svar ska översändas till Kommunkontoret 

senast den 9 oktober 2017. Remissvaret ska därefter ha inkommit till 

Socialdepartementet senast den 29 november 2017. 

I promemorian föreslås att legitimation ska införas för kuratorer inom 

hälso- och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso- och 

sjukvårdskurator. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 

januari 2019. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har inte yrkesgruppen 

sjukvårdskuratorer anställda. Vård- och omsorgsnämnden har mot 

bakgrund härav inte några synpunkter i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2017 

dnr 2017/0459 

Socialdepartementets remissmissiv 2017-08-30 Ds 2017:39 

Socialdepartementets remiss i ärendet Legitimation för hälso- och 

sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2017-09-06 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 19 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 72 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 
Dnr VOO 2017/0048 

Sammanfattning 
Verksamheten bedrivs utifrån verksamhetsplanens intentioner och vård- 

och omsorgsnämndens mål. Utöver den löpande verksamheten pågår 

verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. 

Prognosen som baseras på verksamhetens bedömningar är plus 34,5 

mnkr. Fördelat per verksamhet är resultatet plus 2,4 mnkr i SoL- 

verksamheten, plus 30,3 mnkr i LSS- verksamheten och plus 1,8 mnkr i 

gemensam verksamhet. 

Beträffande investeringar är bedömningen att 11,2 mnkr av 13,0 mnkr 

kommer att disponeras. Differensen på 1,8 mnkr beror främst på lägre 

utgifter för trygghetslarm och inventarier/utrustningen i särskilt boende, 

Brunnsgatan 13 A och 15 A. 

Som en del av delårsrapporten lämnas en avstämning av arbetet med 

verksamhetsplan och internbudget 2018. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2017 

dnr 2017/0048. 

Bilaga, Delårsrapport per augusti, vård-och omsorgsnämnden 2017. 

Bilaga, Avstämning arbetet med verksamhetsplan och internbudget 2017. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna och överlämna delårsrapporten per den 31 augusti 2017 

till kommunstyrelsen samt 

  

att godkänna och överlämna redovisning som avser avstämning av 

arbetet med verksamhetsplan och internbudget 2018 till 

kommunstyrelsen 

Protokollsanteckningar 
Tove Klette (L), Daniel Kronmann (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Inga-

Lisa Sjödin (M) och Dan Backman (KD) inger en protokollsanteckning 

med följande lydelse: 

Vi i Alliansen menar att överföring av verksamhet från extern till intern 

regi inte är en utveckling av verksamheten. Vi saknar en 

konsekvensanalys. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 20 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 21 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut 
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 15 juni 2017 till 

och med den 17 september 2017. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 15 juni till 

och med den 17 september 2017. 

  

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 12 juni 2017 till 

och med den 8 september 2017. 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH 

Beslut för perioden 2017-05-24--2017-09-08, Anne Jüriado Kammenhed 

  

Lex Sarah anmälan, Boende Habilitering/Trollebergsvägen 49 C, 2017-

07-10, Anna Åstrand 

VOO 2017/0393 

  

Komplettering gällande ärende VOO 2017/0393, 2017-09-07, Heléne 

Helleström 

  

Lex Sarah anmälan, Psykiatrienhet för funktionshindrade Falkvägen 14, 

2017-09-05, Veronica Welin 

VOO 2017/0430 

  

Lex Sarah anmälan, Äldreboende Brunnslyckan, 2017-09-01, Veronica 

Welin 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 22 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Remissyttrande till byggnadsnämnden avseende detaljplan för del av 

Östra Torn 27:2 (handelskvarter mm Centrala Brunnshög) i Lund, Lunds 

kommun, 2017-09-05, Seth Pettersson och Zenita Bäck 

VOO 2017/0450 

  

Remissyttrande till byggnadsnämnden avseende detaljplan för del av 

Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds 

kommun, 2017-09-05, Seth Pettersson och Zenita Bäck 

VOO 2017/0454 

Beslut 

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



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 23 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 Kurser och konferenser 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att John Lager (C), Dan Backman (KD), Inga-Kerstin 

Eriksson (C) och Tove Klette (L) deltar i CASE konferens om 

åldrande och hälsa den 10 oktober 2017 kl. 10-12 på Medicon 

Village, Hörsal 302-1, Scheelevägen 2, LUND.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 24 (24) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-20   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 75 Anmälningar 
Dnr VOO 2017/0057 

 

Avtalsuppföljning Misa DV 2017-05-02 

  

Avtalsuppföljning Nytida Kasper 2017-02-27 

  

Avtalsuppföljning Stångby DV 2017-03-20 

  

Ansökan medel för Projekt ”Öka hälsotalen i Vård och Omsorg” 

Dnr VOO 2017/0452 

  

Utredning samlad måltidsorganisation 

Dnr VOO 2017/0034 

  

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds 

kommun 2016 

  

Protokoll samverkansgrupp 2017-09-06 

  

Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2017-06-20 

  

Rapportering ej verkställda LSS beslut per den 1 mars 2017 

  

Rapportering till vård- och omsorgsnämnden ej verkställda beslut enl 

SoL per den 30 juni 2017 gällande äldreomsorg 

  

Vinnova projekt ansökan 2017 Blended Care 

VOO 2017/0224 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 


