
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (20) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-02-10 VOO 2016/0018  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2016-02-10 klockan 

17.00–20.20 

  

Ledamöter Mai Almén (S) 

Henrik Månsson (S), till och med § 8 

Anette Mårtensson (MP) 

Lars A Ohlsson (V) 

Tove Klette (L) 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

Dan Backman (KD) 

  

Ersättare Tord Persson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Mira Melander (S), tjänstgör för Henrik Månsson från och med § 9 

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

Manaf Sababi (MP) 

Daniel Kronmann (L) 

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

Karin Oscarsson (V) 

Gunilla Wahlberg (V) 

John Lager (C) 

Cherry Batrapo (FI) 

  

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef 

Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef 

Lena Thosteman, myndighetschef 

Bo Svensson, ekonomichef, till och med § 14 

Susanne Berg, kvalitetschef, till och med § 14 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Veronica Welin, verksamhetschef, till och med § 3 

Lena Hansen, Kommunal, till och med § 14 

Lars Öst, Vision, till och med § 14 

 

Justerare Tove Klette (L) och Mai Almén (S) som ersättare 

  

Paragrafer § 1-15 

  

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 16 

februari 2016 kl. 15:00 

 

Underskrifter  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (20) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-02-10 VOO 2016/0018  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Sekreterare  

 Helena Falk 

  

  

Ordförande  

 Tord Persson (S) 

  

  

Justerare  

 Tove Klette 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-02-10 

  

Paragrafer § 1-15 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-18 Datum då anslaget tas ned 2016-03-10 

  

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

  

  

Underskrift  

  
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Tove Klette (L) till justerare och Mai Almén (S) till ersättare 

samt 

 

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 16 

februari 2016 klockan 15:00.    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 Förvaltningen informerar 
 

Verksamhetschefen Veronica Welin informerar om Värpinge 

äldreboende. 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 Yttrande Avfallsplan 
Dnr VOO 2015/0520 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiva till Avfallsplanens 

innehåll i stort, men saknar en konsekvensbeskrivning av hur planen 

påverkar brukarna. Förvaltningen anser även att mål i olika planer bör 

överensstämma med varandra vilket nu inte är fallet med förslaget till 

Avfallsplan och LundaEko II. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsverkets Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan 2016-2020 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-22 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att översända yttrande, 2015-12-22, till Renhållningsstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 

Renhållningsstyrelsen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 5 Ansökan/anbud enligt LOV gällande 
från Brokamp Development, insats 
daglig verksamhet enligt LSS 

Dnr VOO 2015/0487 

Sammanfattning 
Brokamp Development ekonomisk förening, Byggstund, har 2015-11-02 

ansökt om nämndens godkännande att verkställa insatsen daglig 

verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom Lunds kommuns valfrihetssystem 

enligt LOV (lag om valfrihet). 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har utfärdat tillstånd för 

Brokamp Development ekonomisk förening, Byggstund, att bedriva 

enskild verksamhet i form av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS för 

personer inom personkretsen 1 enligt § 1 LSS. 

  

Eftersom Brokamp Development ekonomisk förening, Byggstund, 

uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget föreslås att företaget 

godkänns som utförare av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom 

Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV. 

Beslutsunderlag 
Ansökan/anbud, inkommen 2015-11-02 

Tillståndsbevis utfärdat av IVO, 2015-12-18 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-29 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna Brokamp Development ekonomisk förening, Byggstund, 

som utförare av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom Lunds 

kommuns valfrihetssystem enligt LOV  

  

att uppdra åt nämndens ordförande och förvaltningschefen att teckna 

avtal enligt LOV med Brokamp Development ekonomisk förening, 

Byggstund  

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning: I ansökan 

uppger Brokamp Development att deras förhoppning är att verksamheten 

ska vara särskilt attraktiv för unga män. Feministiskt initiativ hoppas att 

detta inte innebär att andra, såsom kvinnor och andra inte känner sig 

välkomna. Vi anser även att en verksamhet som vill främja jämlikhet 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

skall undvika att reproducera könsstereotypa normer./ Cherry Batrapo 

(Fi) 

Beslut expedieras till: 

Brokamp Development ekonomisk förening, Byggstund 

Myndighetsfunktionen 

Upphandlingsenheten i Lunds kommun 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 Rapport Internkontroll 2015 
Dnr VOO 2014/0411 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört kontroller i enligt med kontrollplan för 

2015. 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde planen för intern kontroll 2015-

02-11 § 18. Planen omfattar 12 stycken kontrollmål varav tre är 

kommun-gemensamma. 

  

Sammanfattningsvis är bedömningen att resultatet av den genomförda 

granskningen inte är tillfredställande och åtgärdsplaner har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2015 fastställd av vård- och omsorgsnämnden 

2015-02-11 § 18 

Rapport intern kontroll 2015 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-15 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta redovisningen av intern kontroll för 2015 

  

att överlämna redovisningen till kommunkontoret 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Ledningsgruppen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 7 Intern kontrollplan 2016 
Dnr VOO 2015/0591 

Sammanfattning 
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnden fastställa den interna 

kontrollplanen för 2016 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Kontrollplanen innehåller kommunstyrelsens tre kommunövergripande 

kontrollmål och förvaltningens förslag på åtta mål. De föreslagna målen 

är framtagna inom respektive verksamhet efter utförd risk- och 

väsentlighetsanalys. Några mål är överförda från tidigare intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 393, 2015-12-02 

med tjänsteskrivelse 2015-11-18 

Vård- och omsorgsförvaltningens intern kontrollplan 2016 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-15 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta plan för intern kontroll 2016 samt 

  

att överlämna planen för intern kontroll till kommunstyrelsen 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 Vård- och omsorgsnämndens 
årsanalys 2015 

Dnr VOO 2015/0569 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till årsanalys 2015 för vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde. Årsanlysen ska överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2015. 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-01. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna upprättad årsanalysen 2015 samt att överlämna densamma 

till kommunstyrelsen. 

  

Protokollsanteckningar 
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ inger följande 

protokollsanteckning: 

Kommunfullmäktiges mål för nämnden som inte uppnås! 

Verksamheten skall kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet 

och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och 

självbestämmande och ge förutsättningar för ett värdigt liv. 

Verksamheten ska vara attraktiv arbetsplats med kompetenta och 

engagerade medarbetare som ges möjlighet till karriärutveckling. 

Här visar personalomsättningen hos tillsvidareanställda på en ökning från 

målet på 9% till utfallet på 12%. Andelen personal med eftergymnasial 

utbildning sjunker från 11 till 10 procent. 

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ hävdar att den ökade 

personalomsättningen beror på de nedskärningar av resurser som skett 

under förra mandatperioden och som fortsatt under den nya 

mandatperioden och som framgent ser ut att förvärras. Allt färre anställda 

skall utföra mer vård- och  omsorgsinsatser. Detta går givetvis ut över 

anställda och de äldre som har behov av stöd och insatser. Vård- och 

omsorgstagarna upplever att de anställda inte har tid med deras 

omvårdnad och de anställda upplever sig som otillräckliga i sin 

profession. Att sen inte Vård och omsorg är en attraktiv arbetsgivare kan 

delvis förklaras av systemet med delade turer. Detta mänsklighetens 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 12 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

gissel. Vänsterpartiet har i sin budget haft täckning för den 

resursförstärkning som vi sett som nödvändig. Vi i vänsterpartiet och 

Feministiskt initiativ är dock glada över alla de positiva satsningar som 

förvaltningen gjort under det gångna året, som t ex att ha antagit 

utmaningen att rekrytera personal med rätt kompetens i kombination med 

hög frånvaro och ökade behov, samt införandet av ny 

organisationsstruktur inom hemvården liksom de påbörjade 

ansträngningarna att som en attraktiv arbetsgivare avskaffa delade turer. 

  

Vi anser dock samtidigt, att nämnden för att kunna fortsätta och utveckla 

dessa och andra förbättringar behöver ett ekonomiskt nytillskott. 

Vi vill trots att Vänsterpartiets budget inte fått gehör ställa oss bakom 

förvaltningens förslag vad gäller ärende 8, vård- och omsorgsnämndens 

årsanalys 2015, men med ovanstående anteckning till protokollet. 

Lars A. Ohlsson (V) ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt Karin 

Oscarsson (V) ersättare i vård- och omsorgsnämnden och Cherry Batrapo 

(FI) ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

  

  

  

  

Sammanträdet ajourneras kl. 19:10-19:30.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 Vård- och omsorgsnämndens begäran 
om överföring av resultat från 2015 till 
2016 

Dnr VOO 2015/0570 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2015 är plus 21 175 tkr. Vård 

och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avräkna 11 972 tkr 

från resultatet för ej genomförd LSS- verksamhet. 

  

Vård- och omsorgsnämnden har inget behov av utökad investeringsram 

för 2016. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01. 

Kommunkontorets skrivelse 2015-12-08, Anvisningar för nämndernas 

begäran om överföring av budgetavvikelse från 2015 till 2016 samt 

utökning av investeringsramen för 2016. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att av det positiva resultatet för 2015 

avräkna 

     11 972 tkr för ej genomförd LSS- verksamhet, 

  

att föreslå kommunstyrelsen att 9 203 tkr tillförs vård- och 

omsorgsnämnden eget kapital, 

  
att föreslå kommunstyrelsen ingen utökning av investeringsramen för 

2016.  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 14 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 Ekonomisk uppföljning 2016 
Dnr VOO 2016/0048 

Sammanfattning 
Tidigare år har förvaltningarna/nämnderna rapporterat till 

kommunstyrelsen/ kommunkontoret per den 31/3 

(kvartals/delårsrapport), per den 31/8 (delårsrapport), per den 31/10 

(bokslutsprognos) samt bokslut/ årsanalys per den 31/12. Från och med 

2016 ska förvaltningarna/nämnderna, utöver nämnda tillfällen, göra 

månadsuppföljning varje månad med undantag för januari och juni. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-01. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa planen för ekonomisk uppföljning under 2016 enligt vård- 

och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-01. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 15 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut 
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 7 december 

2015 till och med den 3 februari 2016. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 7 

december 2015 till och med den 3 februari 2016. 

  

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 28 november 

2015 till och med den 29 januari 2016 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH 

Omprövning/ ansökan för perioden 2016-01-12—2016-02-01, Therese 

Paulsson 

  

  

Lex Sarah anmälan Linelyckan, 2015-11-20, Niclas Snygg 

Dnr VOO 2015/0447 

  

Lex Sarah anmälan Stöd och aktivering, 2015-12-01, Heléne Hellström 

Dnr VOO 2015/0455 

  

Remissyttrande till Byggnadsnämnden avseende detaljplan för Ullen och 

Spinnrocken m.fl. i Genarp, Granskning, Gräntingevägen – Sandvägen, 

2016-01-29, Seth Pettersson 

Dnr VOO 2015/0083  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 16 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 17 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 Kurser och konferenser 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att Dan Backman (KD) och John Lager (C) deltar i 

föreläsningen Rätten till kommunikation den 1 mars 2016 kl. 13-15 

i Sessionssalen, Stadshallen, Stortorget i Lund. 

  

att godkänna att Karin Oscarsson (V), Mira Melander (S), Lars A. 

Ohlsson (V), Mai Almén (S), Tove Klette (L), Inga-Kerstin 

Eriksson (C), Dan Backman (KD) och John Lager (C) deltar i 

konferensen Framtidens äldrevård den 5 april 2016 kl. 08:30-

12:30 i Uardasalen, Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 18 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 Anmälningar 
Dnr VOO 2016/0046 

 

Protokoll avtalsuppföljning Vardaga, 2015-10-21 

  

Protokoll avtalsuppföljning SKOA, 2015-10-26 

  

Protokoll avtalsuppföljning MISA, 2015-10-13 

  

Protokoll avtalsuppföljning Nytida Stora Blå Syd, 2015-11-06 

  

Protokoll avtalsuppföljning Attendo Nimbus, 2015-10-27 

  

Protokoll avtalsuppföljning Nytida AB, 2015-11-13 

  

Beviljat fondmedel från Eos, 2015-12-03 

  

Kommunala funktionshinderrådet protokoll, 2015-12-01 

  

Kommunala pensionärsrådet protokoll, 2015-11-19 

  

Beviljat fondmedel från stiftelsen Ribbingska sjukhusets minnesfond, 

2015-03-25 

  

Kommunfullmäktiges mål för 2016-2018, Dnr VOO 2015/0108 

  

Arbetsmarknadsanknytning för studenter, Dnr VOO 2015/0568 

  

Rapporterade avvikelser från vård- och omsorgsförvaltningens 

verksamheter avseende brister i informationsöverföringen från sluten 

vården januari-oktober 2015, 2015-11-02 

  Dnr VOO 2015/0534 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 19 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per den 31 

december 2015 gällande äldreomsorg 

Dnr VOO 2016/0041 

  

IVO:s beslut 2015-12-22, Dnr 8.5-7597/2015-11, Tillsyn av rapportering 

av ej verkställda beslut SoL 

Dnr VOO 2015/0312 

  

IVO:s beslut, 2015-12-10, Dnr 8.1.2-35764/2015-4, Anmälan enligt 14:7 

SoL, Särskilt boende Lund 

Dnr VOO 2015/0432 

  

IVO:s beslut, 2015-12-01, Dnr 8.1.2-35589/2015-3, Anmälan enligt 14:7 

SoL inom äldreomsorg hemtjänst Lund 

Dnr VOO 2015/0456 

  

IVOS:s beslut 2016-01-18, Dnr 8.1.1-37483/2015-3, Anmälan enligt lex 

Maria om bristfällig läkemedelshantering vid särskilt boende Lund 

Dnr VOO 2015/0513 

  

VOO beslut AU 2016-01-27 § 6, Utredningsdirektiv för de särskilda 

uppdrag som ingår i verksamhetsplan 2016 

Dnr VOO 2015/0331 

  

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan, 2016-01-28 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 20 (20) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-02-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 Skrivelse till hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Skåne 

Beslutsunderlag 
Rapporterade avvikelser från vård- och omsorgsförvaltningens 

verksamheter avseende brister i informationsöverföringen från 

slutenvården januari-oktober 2015, 2015-11-02 

Dnr VOO 2015/0534 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att överlämna en skrivelse till hälso- och sjukvårdnämnden i Region 

Skåne med följande lydelse: 

  

Vi vill fästa regionpolitikernas uppmärksamhet vid den oroväckande 

ökningen av avvikelser vid överlämnande från slutenvården. Vi emotser 

återkoppling vad gäller vidtagna åtgärder. 

  

Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern och Feministiskt initiativ  

 


