
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll l (21) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2016-03-16 voo 2016/0059 

LUND 

Vård- och omsorgsnämnden 

Plats och tid 

Ledamöter 

Ersättare 

övriga 

Justerare 

Paragrafer 

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2016-03-1 6 klockan 
17.00- 21.40 

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 
Christina Sjöström (MP), vice ordförande 
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 
Mai Almen (S) 
Henrik Månsson (S) 
Anette Mårtensson (MP), från och med § 20 
Lars A Ohlsson (V), från och med § 20 
Tove Klette (L) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Dan Backman (KD) 

Tord Persson (S) 
Mira Metander (S) 
Lirmea Förlie Carlsson (M), tjänstgör för Rormy Joharmessen (M) 
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) § 16-19 
Daniel Kronmarm (L), från och med§ 20 
Monika Lekande r (L) 
Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Lars A Ohlsson (V) § 16-19 
Gunilla Wahlberg (V) 
John Lager (C) 
Cherry Batrapo (Fl) 

Seth Petersson, förvaltningschef 
Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef 
Lena Thosteman, myndighetschef 
Bo Svensson, ekonomichef, till och med § 28 
Susarme Berg, kvalitetschef, till och med § 28 
Helena Falk, nämndsekreterare 
Anne Bing Tingström, verksarnhetschef, till och med § 19 
Helene Hellström, verksamhetschef, till och med § 19 
Veronica Welin, verksarnhetschef, till och med § 19 
Eva Mårtensson Karlsson, enhetschef, till och med § 28 
Lena Hansen, Kommunal, till och med § 28 
Lars Öst, Vision, till och med § 28 
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, till och med§ 28 

Fredrik Ljunghill (M) 

§ 16-29 

Utdragsbestyrkande 



Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (21) 
Sammanträdesdatum Diarienummer 

2016-03-16 voo 2016/0059 

Plats och tid för justering 

Underskrifter 

sekreterare 

Helena Falk 

Ordförande Ann~~~ 
Justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-03-16 

Paragrafer § 16-29 

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-24 Datum då anslaget tas ned 2016-04-15 

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

Underskrift 

Helena Falk 

Justerare 

l "'""''."''''''""· 



Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 

J"Ste"~ 

§16 

Beslut 

Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och Henrik Månsson (S) 

till ersättare samt 

attjusteringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den22mars 
2016 kl. l 0:00. 

l~ 
l Utd<ag•be>ty<k'"de 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§17 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga till ärendet Godkännande av deltagande i sammanträdet, att 

behandlas efter ärendet Fastställande av dagordning. 

att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 18 Godkännande av deltagande i 
sammanträdet 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att Eva Mårtensson Karlsson, enhetschef Solhem, deltar i 

sammanträdet. 

l Utdrng•b••tyrl<"de 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 19 Förvaltningen informerar 
Dnr VOO 2016/0168 

Verksamhetschefen Anne Bing Tingström informerar om 
verksamhetsberättelsen 2015 och verksamheten stöd och aktivering. 

Verksamhetschefen Helene Hellström informerar om 
verksamhetsberättelsen 2015 och verksamheten boende och habilitering. 

Verksamhetschefen Veronica Welin informerar om 
verksamhetsberättelsen 20 15 och verksamheten särskilt boende för äldre. 

Sammanträdet ajourneras kl. 18:25-18:40. 

Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar 
om budgetforutsättningarna for vård- och omsorgsnärnnden. Han ska 
tillsammans med ekonomichefen Bo Svensson och nämndens presidium 
träffa kommunens budgetberedning den 21 mars 2016. 

Sammanträdet ajourneras kl. 20: l 0-20:25 

Juste rare C 

~v ~ 
Ut d ra g sbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 20 Indikatorer för styrning och 
uppföljning av verksamheten 

Dnr VOO 2016/0094 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har lämnat i uppdrag till nämnderna att besluta om 
indikatorer för styrning och uppföljning kopplade till basuppdraget som 
bidrar till att förverkliga den vision, de fokusområden och de mål som 
kommunfullmäktige har beslutat om i EVP 2016-2018. 

I tjänsteskrivelsen föreligger förslag till indikatorer för styrning och 
uppföljning av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2016-02-22 dnr 
voo 2016/0094 
Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten 2016-02-29 
Verksamhetsplan med internbudget 2016, beslut den 2015-12-09, § 129 
dnr 2015 -0331 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten i 

verksamhetsplan och internbudget 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten 

l """''."'''''"·' 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 21 Revidering av Delegationsplan för 
vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 2016 

Dnr VOO 2015/0497 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fastställde 2015-12-09 § 127 
Delegationsplan for vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 
2016. Förslag till ändringar/justeringar av vård- och omsorgsnämndens 
delegationsplan framgår i bilagan med fOrslag till Delegationsplan for 
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2016. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 februari 2016 
dnr 2015/0497. 
Förslag till Delegationsplan for vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 2016 den 29 februari 2016 dnr 2015/0497. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta ändringar och justeringar i vård- och omsorgsnämndens 

delegationsplan for 2016 att gälla from den l april 2016. 

Beslut expedieras till: 
Berörda delegater 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammantrlidesdatum 

2016-03-16 

§ 22 Robot i vardagen inom vård- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 

Dnr VOO 2016/0080 

Sammanfattning 
Centerpartiet har 2016-02-09 inkommit med en skrivelse, Robot i 
vardagen inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
Centerpartiet fdreslår i skrivelsen att vård- och omsorgsnämnden ska ge 
fOrvattningen i uppdrag att undersöka möjligheterna för robotar inom 
nämndens verksamhetsområde och att kontinuerligt informera nämnden. 

Beslutsunderlag 
Robot i vardagen inom vård- och omsorgnämndens verksamhetsområde, 
2016-02-08 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-23 

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Fredrik Ljunghill (M), 
Tove Klette (L) och Dan Backman (KD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med tilläggsyrkandet att fOrvattningen före halvårsskiftet 2016 
rapporterar status på framtagandet av strategin fOr välfårdsteknik, där 
status tydligt framgår om möjligheterna för användning av robotar. 

Lars A Ohlsson (V) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och 
Mai Almen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tilläggsyrkandet att förvaltningen återkommer med en rapport i december 
2016. 

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Lars A Ohlssons med flera 
yrkande och bifall till sitt eget yrkande. 

Lars A Ohlsson yrkar avslag på Inga Kerstin Erikssons med flera yrkande 
och bifall till sitt eget yrkande. 

Sammanträdet ajourneras kl. 20:40-20:50. 

Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förslaget om bifall till förvaltningens förslag 
under proposition och finner detta bifallet. 

Ordföranden ställer därefter Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera 
tilläggsyrkande mot Lars A Ohlssons (V) med flera tilläggsyrkande 
och finner Lars A Ohlssons (V) med flera tilläggsyrkande bifallet. 

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande 
voteringsordning. 

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

Nej för bifall till Lars A. Ohlssons (V) med flera yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Fredrik Ljunghill (M), Linnea Förlie Carlsson (M), Tove Klette (L), 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Dan Backman (KD) röstar ja. 

Ann-Margreth Olsson (S), Henrik Månsson (S), Mai Almen (S), 
Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson (MP) och Lars A. Ohlsson 
röstar nej. 

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i enlighet 
med Lars A. Ohlssons (V) med flera yrkande. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som svar på Centerpartiets skrivelse översända upprättad 

tjänsteskrivelse och 

att förvaltningen återkommer med en rapport i december 2016. 

Reservationer 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L) och 
Dan Backman (KD) lämnar skriftlig reservation. 

l """''''•"'"'""'· 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 

J"•'·ffi~ 

Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning: Jag är nöjd 
med såväl förvaltningens skriftliga svar som de muntliga svar och 
förklaringar nämnden har fått ikväll. Instämmer även i Lars A Ohlssons 
tilläggsyrkandeJ Cherry Batrapo (Fi) 

Beslut expedieras till: 
Centerpartiet 
Akten 

l Utd ffi g •be .. yol<aode 
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CENTERPARTIET Kristdemokraterna 

RESERVATION 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-03-16 

Ang Robot i vardagen inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde (Dnr VOO 2015/0497) 

Nämnden beslutade i december om ett mål att utveckla verksamheten med hjälp av 
välfårdsteknik. Beslutet innebar att en strategi förväntas under 2016. Nämnden har även 
resurssatt arbetet med en miljon kronor. Välfärdsteknik kan ge stora möjligheter för de 
utmaningar vi står inför med att lyckas bibehålla god kvalitet i vård och omsorg i kombination 
med kommande demografiska och ekonomiska utmaningar. Vi behöver en strategi i framkant 
och alliansen är engagerade att ta fart på denna utveckling. 

Vi efterfrågar ingen lång rapport utan en kortare redogörelse halvvägs i arbetet. Detta som en 
signal att frågan är viktig för Alliansen, vi vill veta mer om vilka möjligheter detta innebär för 
medborgama i Lund. 

Mot bakgrund av ovanstående reserverar sig Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna till förmån för sitt eget yrkande. 

Inga Kerstin Eriksson (C) 

Tove Klette (L) 

t:t 
...... 

~ /Z.---- -- '

Fred · Ljunghill (M) 

Dan Backman (KD) 



Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 23 Centerpartiets skrivelse Inga 
oönskade nattliga besök inom 
hemvården 

Dnr VOO 2015/0533 

Sammanfattning 
Centerpartiet har 2015-1 1-30 inkommit med en skrivelse, Inga oönskade 
nattliga besök inom hemvården. Centerpartiet föreslår i skrivelsen att 
vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom 
hemvården erbjuda den enskilde möj ligheten att välja nattkamera för 
nattillsyn som ett alternativ. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-02 
Centerpartiets skrivelse Inga oönskade besök nattetid, 2015-11 -30 

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Fredrik Ljunghill (M), 
T o ve Klette (L) och Dan Backman (KD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med tilläggsyrkandet att förvaltningen före halvårsskiftet 20 16 
rapporterar status på framtagandet av strategin för välfårdsteknik, där 
status tydligt framgår om möj ligheterna för användning av nattkameror. 

Lars A Ohlsson (V) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och 
Mai Almen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tilläggsyrkandet att förvaltningen återkommer med en rapport i december 
2016. 

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Lars A Ohlssons med flera 
yrkande och bifall till sitt eget yrkande. 

Lars A Ohlsson yrkar avslag på Inga Kerstin Erikssons med flera yrkande 
och bifall till sitt eget yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förslaget om bifall till förvaltningens förslag 
under proposition och finner detta bifallet. 

Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

OrdfOranden ställer därefter Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera 
tilläggsyrkande mot Lars A Ohlssons (V) med flera tilläggsyrkande 
och finner Lars A Ohlssons (V) med flera tilläggsyrkande bifallet. 

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande 
voteringsordning. 

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

Nej för bifall till Lars A. Ohlssons (V) med flera yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Fredrik Ljunghill (M), Linnea Förlie Carlsson (M), Tove Klette (L), 
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Dan Backman (KD) röstar ja. 

Ann-Margreth Olsson (S), Henrik Månsson (S), Mai Almen (S), 
Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson (MP) och Lars A. Ohlsson 
röstar nej. 

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i enlighet 
med Lars A. Ohlssons (V) med flera yrkande. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som svar på Centerpartiets skrivelse översända upprättad 

tjänsteskrivelse och 

att förvaltningen återkommer med en rapport i december 2016. 

Reservationer 
Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L) och 
Dan Backman (KD) lämnar skriftlig reservation. 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning: Jag är nöjd 
med såväl förvaltningens skriftliga svar som de muntliga svar och 
förklaringar nämnden har fått ikväll. Instämmer även i Lars A Ohlssons 
tilläggsyrkandeJ Cherry Batrapo (Fi) 

Beslut expedieras till: 
Centerpartiet 
Akten 

l Utdcog•be.tyrl<Oode 
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C ENTERPARTIET Kris(demokra(ecna 

RESERVATION 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-03-16 

Ang Centerpartiets skrivelse Inga oönskade nattliga besök inom 
hemvården (VOO 2015/0533) 

Nämnden beslutade i december om ett mål att utveckla verksamheten med hjälp av 
välfårdsteknik. Beslutet innebar att en strategi förväntas under 2016. Nämnden har även 
resurssatt arbetet med en miljon kronor. Välfårdsteknik kan ge stora möj ligheter för de 
utmaningar vi står inför med att lyckas bibehålla god kvalitet i vård och omsorg i kombination 
med kommande demografiska och ekonomiska utmaningar. Vi behöver en strategi i framkant 
och alliansen är engagerade att få fart på denna utveckling. 

Vi efterfrågar ingen lång rapport utan en kortare redogörelse halvvägs i arbetet. Detta som en 
signal att frågan är viktig för Alliansen, vi vill veta mer om vilka möjligheter detta innebär för 
medborgarna i Lund. 

Mot bakgrund av ovanstående reserverar sig Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna till förmån för sitt eget yrkande. 

r~~ 
Inga Kerstin Eriksson (C) Fre · Ljunghill (M) 

Tove Klette (L) Dan Backman (KD) 



Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 24 Omförhandling av hyresavtal LKF 
Dnr VOO 2016/0103 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fick i Kommunfullmäktiges beslut om EVP 
for 2016 ett särskilt uppdrag att omförhandla sina hyresavtal med Lunds 
kommunala fastighets AB i syfte att få lägre hyreskostnader. 

Ett fOrslag har nu utarbetats som innebär en sänkt hyresnivå genom en 
fortida förlängning av de kontrakt som går ut inom fem år. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-02-24 
Bilaga, omförhandling av hyresavtal 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att uppdra till f6rvaltningschefen att teckna nya avtal från och med l 

juli 2016 for de 13 objekt som redovisats i bifogad bilaga. 

Beslut expedieras till: 
LKF 
Akten 

l ""'"'''."'"'""'' 
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Justerare 

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 25 Månadsuppföljning per februari 2016 
Dnr VOO 2016/0048 

Sammanfattning 
Prognosen som baserar på verksamheternas bedömningar efter två 
månaders verksamhet är minus l ,5 mnkr. 

En förklaring är att kommunen inte kan återsöka momskompensation för 
utförda tjänster som avser personlig assistans, minus l ,4 mnkr. En andra 
förklaring är att det faktiska statsbidraget för ökad bemanning är lägre än 
den nivå som vård- och omsorgsnämndens kommunbidragjusterades för, 
minus 2,0 mnkr. 

Beträffande investeringar är bedömningen att beviljade medel disponeras 
under året. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den14mars 2016 dnr 
2016/0048. 
Bilaga, Månadsrapport, vård-och omsorgsnämnden 2016. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna månadsuppföljningen per februari 2016. 

Beslut expedieras till: 
Akten 

~~ ry 
Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 26 Anmälan av delegationsbeslut 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 4 februari 2016 
till och med den 9 mars 2016. 

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap l § SoL med mera för perioden den 4 februari 
2016 till och med den 9 mars 2016. 

Bostadsan passningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 § § BAB för perioden från den 30 januari 2016 
till och med den 7 mars 2016 

Övriga delegationsbeslut 

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH 

Omprövning/ ansökan för perioden 2016-02-02- 2016-03-07, Therese 
Paulsson 

Stöd och aktivering 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-02-0 l, Anne Bing Tingström 

Beslut om avslag på ansökan/anbud, 2016-03-07, Seth Pettersson 

Dnr V002016/0032 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

l Utdrng•besty'""d' 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 

Justerare 

~ 

Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§27 Kurser och konferenser 

Det finns inte några intresseanmälningar till de på sammanträdet aktuella 
kurs- och konferensinbjudningarna. 

lry l l Utd <ag'"""Y'kaodo 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

§ 28 Anmälningar 
Dnr VOO 2016/0145 

Protokoll avtalsuppföljning Ekens Assistans AB, 2016-02-0 l 

Protokoll avtalsuppföljning Höje Hund och Park AB, 2016-01-18 

Protokoll avtalsuppföljning Kulturcentrum Skåne, 2016-01-22 

Protokoll avtalsuppföljning solhagagruppen Kasper, 2015-10-07 

Ändring i avtal solhagagruppen Kasper AB, 2016-02-17 

Kommunala pensionärsrådet protokoll, 2016-02-17 

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan, 2016-03-02 

Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2015 

voo 2016/0010 

Avvikelser år 2015 

voo 2016/0047 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS per den 30 
september 2015 

voo 2016/0079 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS per den 31 december 
2015 

voo 2016/0127 

J"''.'"~ l r); l 
l Utd<ag• be• ty<k• ode 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-03-16 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 och patientsäkerhetsplan 2016, Vardaga 

voo 2016/0114 

Patientsäkerhetsberättelse 2015, Norlandia Care 

voo 2016/0115 

Patientsäkerhetsberättelse 2015, Meca Service 

voo 2016/0116 

Patientsäkerhetsberättelse 20 15090 1-20151231, F ö renade Care 

voo 2016/0117 

IT -hjälp till äldre 

voo 2016/0122 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 

l uw .. ,,,.,,,,,,ode 
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