
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (13) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-05-11 VOO 2016/0061  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2016-05-11 klockan 

17.00–21.55 

  

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, från och med § 46 

Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 

Mai Almén (S) 

Henrik Månsson (S) 

Ronny Johannessen (M), från och med § 46 

Anette Mårtensson (MP), från och med § 46 

Lars A Ohlsson (V) 

Tove Klette (L), från och med § 46 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

Dan Backman (KD) 

  

Ersättare Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen till och med § 

45 

Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Christina Sjöström till och med § 

45 

Daniel Kronmann (L) 

Monika Lekander (L), tjänstgör för Tove Klette till och med § 45 

Karin Oscarsson (V) 

Gunilla Wahlberg (V) 

John Lager (C) 

Cherry Batrapo (FI), tjänstgör för Anette Mårtensson till och med § 

45 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (13) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-05-11 VOO 2016/0061  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef 

Lena Thosteman, myndighetschef 

Bo Svensson, ekonomichef, till och med § 51 

Susanne Berg, kvalitetschef, till och med § 51 

Zenita Bäck, lokalsamordnare, §§ 46-47 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Niclas Snygg, verksamhetschef, till och med § 48 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, till och med § 51 

Lena Hansen, Kommunal, till och med § 51 

Lars Öst, Vision, till och med § 51 

Veronica Welin, verksamhetschef, till och med § 46 

Nadja Lindvall, vice regionchef, Vardaga AB, § 46 

Suzane Erlandsson, verksamhetschef, Norlandia Care AB, § 46 

Dusanka Reljanovic, regionchef syd, Norlandia Care AB, § 46 

Lisa Ekroth, verksamhetschef, Förenade Care AB, § 46 

Birgitta Gyllensten, regionchef, Förenade Care AB, § 46 

Charlotte Olsson, Leva Livet-inspiratör , Förenade Care AB, § 46 

 

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Paragrafer § 44-52 

  

Plats och tid för justering Lunds Stadshall, Stortorget 9, Lund den 18 maj kl. 15:00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Helena Falk 

  

  

Ordförande  

 Ann-Margreth Olsson (S) 

  

  

Justerare  

 Inga-Kerstin Eriksson (C) 

 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (13) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-05-11 VOO 2016/0061  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-05-11 

  

Paragrafer § 44-52 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-20 Datum då anslaget tas ned 2016-06-11 

  

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

  

  

Underskrift  

 Helena Falk 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 44 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

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

ersättare samt 

 

att justeringen äger rum på Stadshallen i Lund den 18 maj 2016 kl.15:00.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 45 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46 Förvaltningen informerar 
 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ann-Margreth Olsson 

informerar om att Tord Persson (S) har meddelat att han avsäger sig sitt 

uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och läser upp 

följande hälsning från Tord: 

Jag vill tacka för en lärorik och intressant tid i vård- och 

omsorgsnämnden. Jag tycker det varit en god stämning i nämnden och en 

pragmatisk syn på sakfrågorna. 

Till förvaltningens tjänstemän vill jag även där uttrycka en känsla av ett 

positivt bemötande. Jag vill uttrycka en beundran över er stora kunskap 

och förmåga att förmedla densamma till nämnden. 

Skälet till att jag lämnar nämnden är ohälsa. 

  

Andre vice ordföranden i nämnden Fredrik Ljunghill (M) framför 

följande hälsning till Tord: 

Vi vill tacka Tord Persson för hans förtjänstfulla engagemang i vård- och 

omsorgsnämnden. Han har varit en stor tillgång för nämnden. Både tack 

vare sin erfarenhet och sina kunskaper, men också för att ha bidragit till 

den goda stämningen. 

  

  

Vice regionchefen för Vardaga AB, Nadja Lindvall informerar om 

Vardagas verksamhet i Lunds kommun. 

  

Verksamhetschefen Suzane Erlandsson och regionchefen syd Dusanka 

Reljanovic för Norlandia Care AB informerar om Norlandias 

verksamhet och om äldreboendet Fäladshöjden i Lunds kommun. 

  

Verksamhetschefen Veronica Welin informerar om vård- och 

omsorgsförvaltningens arbete med att minska ofrivilligt delade turer. 

  

Verksamhetschefen Lisa Ekroth, regionchefen Birgitta Gyllensten och 

Leva Livet-inspiratören Charlotte Olsson presenterar Förenade Care 

AB:s verksamhet på äldreboendet Björkbacken i Dalby. 

  

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Sammanträdet ajourneras kl. 19:30-19:55. 

  

  

Verksamhetschefen Niclas Snygg informerar om verksamhetsområdet 

hemvård, rehabilitering och service för seniorer i Lunds kommun. 

  

Myndighetschefen Lena Thosteman informerar om 

myndighetsfunktionens verksamhetsberättelse och bl. a. 

om arbetssättet BIC, brukarens behov i centrum. 

  

Förvaltningschefen Seth Pettersson meddelar att ett informationstillfälle 

om det nya hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att äga rum den 19 

september 2016 kl. 13-17 på Hotell Scandic Star i Lund. 

  

Ekonomichefen Bo Svensson informerar om resultatet i prognosen för 

vård och omsorgsförvaltningen per den 30 april som är plus 3,7 

mkr.                                                              
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 47 Remiss: Utbyggnads- och 
boendestrategi 2025 för Lunds 
kommun 

Dnr VOO 2016/0126 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har skickat utbyggnads- och boendestrategi 2025 

på remiss till Lunds kommun för yttrande. Syftet med utbyggnads- och 

boendestrategi 2025 är att underlätta och effektivisera nyproduktion av 

bostäder i Lunds kommun. Tekniska förvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret har gemensamt tagit fram utbyggnads- och 

boendestrategi 2025 med utgångspunkt att se hur övergripande 

prioriteringar kan bli verklighet och vilka fördelar det finns att samla 

strategier när det gäller utbyggnad, mark och boende. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt till initiativet av 

utbyggnads- och boendestrategin och förväntar att det ska hjälpa 

förvaltningen med behovet av fler nya särskilda boende samt behovet av 

LSS-bostäder. För att kunna tillgodose behovet av särskilda boende och 

LSS-bostäder är det viktigt att tekniska förvaltningen aktivt arbetar med 

att reservera mark och bevakar för lämplig placering för detta ändamål. 

Beslutsunderlag 
Remiss: Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun, 

upprättat 2016-02-22 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen 

svarsskrivelse 2016-05-02 

Beslut expedieras till: 

Stadsbyggnadskontoret, Byggnadsnämnden 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 48 Rapport - Hemvårdsgruppen 
Dnr VOO 2016/0254 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 18 mars 2015 att ge en 

tvärpolitisk referensgrupp inom nämnden i uppdrag att med stöd av två 

tjänstemän, en från myndighetsutövningen och en från verkställigheten, 

göra en genomlysning av hur hemvården fungerar i Lunds kommun. 

Hemvårdsgruppen har nu överlämnat en rapport. Hemvårdsgruppen 

föreslår att med tanke på de utmaningar som en implementering av 

välfärdsteknologin kommer att innebära, bl a med hänsyn till den etiska 

aspekten, vore det av värde att en tvärpolitisk referensgrupp tillsätts. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-05-02 dnr VOO 

2016/0254. 

Rapport – hemvårdsgruppen, 2016-04-26 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att med vård- och omsorgsnämndens godkännande lägga 

Hemvårdgruppens rapport till handlingarna. 

  

att inrätta en politisk referensgrupp avseende välfärdsteknologi i enlighet 

med uppdrag bestående av Mai Almén (S) som 

sammankallande, Christina Sjöström (MP), Lars A Ohlsson (V), 

Cherry Batrapo (Fi), Fredrik Ljunghill (M), Monika Lekander (L), 

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

  

att referensguppen återkommer till nämnden med förslag till 

uppdragsbeskrivning.  

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut 
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 7 april 2016 till 

och med den 3 maj 2016. 

  

SoL 

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

2016 till och med den 3 maj 2016. 

  

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 5 april 2016 till 

och med den 1 maj 2016 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH 

Omprövning/ ansökan för perioden 2016-04-05—2016-05-02, Therese 

Paulsson 

  

Särskilt boende för äldre  

Beslut om disciplinär åtgärd, 2015-12-12, Veronica Welin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-03-15, Veronica Welin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-03-29, Veronica Welin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-04-06, Veronica Welin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-04-06, Veronica Welin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-04-06, Veronica Welin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-04-06, Veronica Welin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-04-06, Veronica Welin 

  

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut, Uppsägning av LOV-avtal, 2016-04-25, Seth Pettersson 

Beslut 

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



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 12 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50 Kurser och konferenser 
 

Det finns inte några kurs- och konferensinbjudningar. 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-05-11   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 51 Anmälningar 
Dnr VOO 2016/0046 

 

Protokoll avtalsuppföljning LSS boende Nytida, 2016-03-29 

  

Protokoll avtalsuppföljning Solhagagruppen Kasper, 2016-03-22 

  

Uppsägning av LOV-avtal Jengla Omsorg AB, 2016-04-25 

  

Protokollsutdrag KS 2016-04-06 § 119 Risk- och sårbarhetsanalys för 

Lunds kommun 2015 

  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen per den 31 

mars 2016 gällande äldreomsorg. 

  

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan, 2016-04-27 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 


