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§ 63

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Christina Sjöström (MP) till justerare och Inga Kerstin Eriksson
(C) till ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 20
september 2016 kl. 09:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Fastställande av dagordning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att flytta ärende 10. Begäran om utökning av den ekonomiska ramen
avseende ökade kostnader till följd av Kommunals avtal för åren
2016 till 2019 till efter ärende 11. Delårsrapport per augusti 2016.
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare
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§ 65

Förvaltningen informerar

Ekonomichefen Bo Svensson informerar om indikatorer för styrning och
utveckling fastställda av nämnden 2016.
Processledaren Emma Magnusson, enhetschefen Ann-Charlotte
Andersson samt handläggarna Hanna Nykvist och Milena
Vujocevik informerar om myndighetens arbete med individ- och
kvalitetsuppföljning.
Kvalitetsstrategerna Gun-Marie Lindgren och Elisabeth Fagerström
informerar om kvalitetsledningssystemet.
Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om att det under
sommaren 2016 varit hög belastning på den personal som varit i tjänst
men att det tack vare förtjänstfulla arbetsinsatser fungerat väl.
Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om projektet Cykling utan
ålder. Projektet i Lund kommer framledes att heta Senior hoj.
Ekonomichefen Bo Svensson informerar om arbetet med
verksamhetsplan och internbudget 2017 samt om budgetförutsättningarna
för 2018-2020.
Seth Pettersson informerar om att det blir en beredning innan
nämndsammanträdet den 14 december. Hela dagen äger rum på Habo
gård.
Det första nämndsammanträdet 2017 äger rum den 9 januari kl. 17:00 i
Sessionssalen i Stadshuset.

Sammanträdet ajourneras kl. 18:40 - 19:00.
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§ 66

Uppföljning av delaktighet för alla

Dnr VOO 2016/0199

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av arbetet med planen
Delaktighet för alla visar att förvaltningen under samtliga områden där
åtgärder finns, har genomfört ett antal aktiviteter för att uppnå
intentionerna i planen.
Attityder och bemötande - Förvaltningen har beskrivit konsekvenser för
personer med funktionsnedsättning i ärendehanteringen. En
mångfaldsaktivitet, i form av en inspirationsföreläsning, har också
genomförts för förvaltningens medarbetare.
Information och kommunikation – Förvaltningen har inventerat
språkkompetenser, däribland teckenspråk.
Fysisk miljö - Förvaltningen har under planperioden informerat om
kommunens arrangörsguide och vikten av att göra möten tillgängliga för
alla. En portabel hörslinga har köpts in och en inventering av hörslingor
på träffpunkter och samlingslokaler har påbörjats.
Utbildning och arbete – Förvaltningen implementerar under året ett ITbaserat rekryteringsverktyg som används som ett led i att skapa en
objektiv och inkluderande rekryteringsprocess.
Stöd, service och tjänster – Under 2016 har förvaltningen förbättrat Stöd
och serviceguide för personer med funktionsnedsättning på Lunds
kommuns hemsida. Medarbetare har bland annat kompetensutvecklats i
den nationella planen för funktionshinderspolitiken, hörselskadekunskap
och synskador. Alla brukare ska också innan utgången av 2016 ha
individuella mål enligt sk. IBIC-modell.
Sammanfattningsvis har förvaltningen vidtagit flera åtgärder för att
underlätta för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen vill understryka att kommunens arbete med att efterleva
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
är oerhört viktigt. Vi behöver fortsätta för att ytterligare underlätta för
personer med funktionsnedsättning att leva i och besöka vår kommun.
Kommunen har en hög ambition när det gäller inkludering och frågor om
mänskliga rättigheter. I kommunen finns det olika planer som ska se till
att mänskliga rättigheter skyddas. Förvaltningens uppfattning är dock att
ett samlat grepp kring mångfaldsperspektiv ökar möjligheten att arbeta
kraftfullt och effektivt med frågorna. För att inte hamna i ett parallellspår
till de centrala planeringsprocesserna, behöver arbetet också bli en del av
kommunens centrala ekonomi- och verksamhetsplanering.
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Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2016
inklusive (denna skrivelse) bilaga Vård- och omsorgsförvaltningens
arbete med Delaktighet för alla – Uppföljning 2016-04-01, dnr VOO
2016/0199
Vård- och omsorgsförvaltningen skrivelse den 18 april 2016 Uppföljning
av Delaktighet för alla, dnr VOO 2016/0199
Delaktighet för alla – plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning i Lunds kommun med kommunstyrelsens
handlingsplan för genomförandet 2014-2016, beslutad av
kommunstyrelsen 2014-04-02 § 91, av kommunfullmäktige 2014-06-1112 § 121 dnr KS 2012/0425

Yrkanden
Mai Almén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande enligt vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-05-04.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Yttrande avseende Handlingsplan för
nationella minoritetsgrupper

Dnr VOO 2016/0348

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-06-13 skickat en
handlingsplan/strategi för nationella minoritetsgrupper på remiss till
vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den 30 september 2016.
Förvaltningen är positiv till att en handlingsplan upprättas och vill betona
vikten av att nationella minoritetsgrupper uppmärksammas.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2016
dnr 2016/0348.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 13 juni 2016, § 113 dnr KS
2014/0718.
Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2016-05-12 dnr 2014/0718
Strategi för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter 2016-05-12 dnr 2014/0718.
Handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters
rättigheter 2016-05-12 dna 2014/0718.

Yrkanden
Mai Almén (S) med instämmande av Lars A Ohlsson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-09-05.

Protokollsanteckningar
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning i vilken
vänsterpartiet instämmer: Strategi och handlingsplan bör genomföras så
fort som möjligt/ Cherry Batrapo (Fi).
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare
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§ 68

Förslag till samarbetsavtal med Lunds
Kommuns Fastighets AB (LKF)
avseende särskilt boende enligt SoL
gällande Solhem i Genarp, Lunds
kommun

Dnr VOO 2016/0357

Sammanfattning
I vård- och omsorgsnämndens EVP för 2016 -18 redovisas behov av nya
särskilda boenden för äldre samt behov av ombyggnationer. Vård- och
omsorgsförvaltningen har tillsammans med Lunds kommuns
fastighetsbolag AB (LKF) upprättat förslag till ombyggnation av Solhem
i Genarp. Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har med detta som
grund lämnat ett förslag till samarbetsavtal som avser om- och
tillbyggnation av särskilt boende för äldre, hemvård och träffpunkt med
beräknad inflyttning oktober 2019.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-05
Samarbetsavtal med bilagor
Principer vid byggnation av särskilda boende för äldre, vård- och
omsorgsnämnden 2014-02-12, § 4.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

förvaltningschefen får i uppdrag att teckna samarbetsavtal och
hyresavtal med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

Beslut expedieras till:
Akten
LKF vd Håkan Ekelund
Veronica Welin

Justerare
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§ 69

Förslag till samarbetsavtal med Lunds
Kommuns Fastighets AB (LKF)
avseende servicebostäder i kv
Dokumentet (Brunnsbo), Lunds
kommun

Dnr VOO 2016/0356

Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har lämnat ett förslag till
samarbetsavtal som avser uppförande av tio servicelägenheter i Kv
Dokumentet (Brunnsbo) med tillhörande gemensamhetslokal och
personallokal.
Servicelägenheterna har en preliminär inflyttning satt till hösten 2018.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-05
Samarbetsavtal med bilagor

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att förvaltningschefen får i uppdrag att teckna samarbetsavtal och
hyresavtal med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).
Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Helene Hellström
LKF vd Håkan Ekelund
Akten

Justerare
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§ 70

Socialdepartementets remiss
avseende Riskgruppsvaccinationer
som särskilda vaccinationsprogram

Dnr VOO 2016/0325

Sammanfattning
Från Socialdepartementet har remiss avseende riskgruppsvaccinationer
som särskilda vaccinationsprogram inkommit till Lunds kommun.
Kommunstyrelsen har översänt ärendet till bland annat Vård- och
omsorgsnämnden som ges möjlighet att lämna synpunkter.
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram
och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper. Regeringen beslutar
om vilka sjukdomar som ska omfattas av vaccinationsprogrammen
baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten som därefter utfärdar
föreskrifter om till exempel vilka grupper som ska erbjudas. Landsting
och kommun ansvarar för genomförandet.
Vård och omsorgsnämnden delar Folkhälsomyndigheten och
sakkunnigas uppfattning om att såväl Pneumokockvaccination,
Influensavaccination, Hepatit B-vaccination som Tuberkulosvaccination
bör ingå i ett särskilt vaccinationsprogram. Vidare bedöms inte att
införandet av vaccinationsprogrammen medför några konsekvenser för
organisationen men kan vara positivt för våra målgrupper.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-30
Folkhälsomyndighetens hälsoekonomiska utvärderingar av
Tuberkulosvaccination, Pneumokockvaccination, Influensavaccination
och
Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 71

Ansökan/anbud enligt LOV avseende
personlig assistans samt
ickevalsalternativet, Assistanspoolen
Omsorg Sweden AB

Dnr VOO 2016/0304

Sammanfattning
Assistanspoolen Omsorg Sweden AB, har ansökt om att inom Lunds
kommuns valfrihetssystem enligt LOV (lag om valfrihet) utföra personlig
assistans enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
samt ickevalsalternativet.
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har beviljat Assistanspoolen
Omsorg Sweden AB tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form
personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för personer som omfattas av
personkretsen i LSS.
Då ställda krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda föreslås att vårdoch omsorgsnämnden godkänner Assistanspoolen Omsorg Sweden AB
att inom Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV utföra personlig
assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet.

Beslutsunderlag
Anbud från Assistanspoolen Omsorg Sweden AB, 2016-05-25
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-08-19

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Assistanspoolen Omsorg Sweden 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 Assistanspoolen Omsorg Sweden AB

Protokollsanteckningar
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ inger följande
protokollsanteckning: Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ anser att
det även skall finnas ett altenativ i egen regi av personliga assistenter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Assistanspoolen Omsorg Sweden AB
Myndighetsfunktionen
Stöd och aktivering, HSL
Upphandlingsenheten i Lunds kommun
Akten

Justerare
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§ 72

Delårsrapport per augusti 2016

Dnr VOO 2016/0048

Sammanfattning
Den sammanfattande bedömningen är att vård- och omsorgsnämndens
ekonomi är i balans även när hänsyn tagits till resultatreglering.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag har delvis genomförts och
nämndens utvecklingsmål har delvis uppnåtts. Bedömningen är att
samtliga särskilda uppdrag kommer att vara utförda och målen kommer
att vara uppfyllda vid årets slut.
Det prognostiserade resultatet är plus 27,7 mnkr och preliminärt ska 22,8
mnkr regleras i resultatöverföring mellan åren. Det faktiska resultatet för
den löpande verksamheten är med utgångspunkt för denna prognos då
plus 4,9 mnkr.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2016 dnr
2016/0048.
Bilaga Delårsrapport augusti 2016 Vård och omsorgsnämnden.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapporten per augusti 2016 samt

att

överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 73

Begäran om utökning av den
ekonomiska ramen avseende ökade
kostnader till följd av Kommunals avtal
för åren 2016 till 2019

Dnr VOO 2016/0376

Sammanfattning
Den överenskommelse som träffades mellan Svenska kommunförbundet
och Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) för avtalsperioden
2016-05-01 till 2019-04-30 innebär ökade kostnader för vård- och
omsorgsnämnden utöver den kompensation för pris- och löneökning som
finns i den ekonomiska ramen för 2016 och för åren 2017 till 2019.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att den ekonomiska ramen utökas
med 4 800 tkr för 2016, med 10 055 tkr för 2017, med 13 855 tkr för
2018 och med 15 045 tkr för 2019.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2016
dnr VOO 2016/0376.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C),
Dan Backman (KD), Monika Lekander (L), Inga-Lisa Sjödin (M), AnnMargreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP) och Lars A Ohlsson
(V), yrkar
att kostnadsökningarna för löner år 2016 samt år 2017 hanteras inom
nämndens befintliga budgetramar för respektive år,
att hos kommunfullmäktige hemställa om
- att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska ram för 2018 utökas med
13 855 tkr
- att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska ram för 2019 utökas med
15 045 tkr.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att kostnadsökningarna för löner år 2016 samt år 2017 hanteras inom
nämndens befintliga budgetramar för respektive år,
att hos kommunfullmäktige hemställa om
- att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska ram för 2018 utökas med
13 855 tkr
- att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska ram för 2019 utökas med
15 045 tkr.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 74

Förslag till yttrande avseende
Utskrivningsklara patienter

Dnr VOO 2016/0244

Sammanfattning
Revisorerna i Region Skåne har tillsammans med nio skånska kommuner
uppdragit åt Capire att göra en granskning av utskrivningsklara patienter
och hur Skånes kommuner och Region Skåne idag samverkar kring
dessa.
Genomförandet av granskningen har omfattat analys av relevanta
dokument, djupintervjuer med företrädare för Region Skåne, kommuner
och patienter/brukare. Arbetet med granskningen har bedrivits under
perioden oktober 2015 – januari 2016.
I granskningen har det framkommit att Vård- och omsorgsförvaltningen i
Lunds kommun samordnar sitt arbete med utskrivningsklara patienter
genom ett SVPL-team med lång erfarenhet. Ansvar och roller inom
kommunen är tydliga och det finns klara rutiner för hur arbetet ska gå till.
Representanter från SVPL-teamet går på vårdplanering på sjukhuset men
om det rör enklare insatser kommunicerar aktörerna via telefon eller fax.
Granskningen påvisar att Lunds kommun arbetar på ett ändamålsenligt
och strukturerat sätt utifrån sitt ansvar för utskrivningsklara patienter. Det
är dock angeläget att utveckla och förbättra samverkansrelationerna med
Region Skåne, i synnerhet vad gäller och verksamheterna vid SUS.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
dnr 2016/0244.
2016-04-25 dnr VOO 2016/0244 Missiv – Utskrivningsklara patienter
med granskning av Lunds kommun och Region Skåne
Utskrivningsklara patienter – En granskning av samverkan mellan Lunds
kommun och region Skåne.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till
kommunrevisionen.
Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (24)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-14

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (24)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-14

§ 75

Anmälan av delegationsbeslut

LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 2 juni 2016 till
och med den 7 september 2016.
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 2 juni
2016 till och med den 7 september 2016.

Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 31 maj 2016 till
och med den 4 september 2016

Övriga delegationsbeslut
Stöd och aktivering
Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-06-22, Anne Bing Tingström
Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-04-08, Niclas Snygg
Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-04-11, Niclas Snygg
Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-06-14, Niclas Snygg
Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-06-23, Niclas Snygg
Lex Sarah anmälan Hemvård yngre, Öster, 2016-06-02, Anne Bing
Tingström
Dnr VOO 2016/0216
Lex Sarah anmälan, Linelyckan, 2016-06-20, Veronika Wehlin
Dnr VOO 2016/0312

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (24)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-14

Lex Maria anmälan, Björkbacken, 2016-06-13, Susanne Leijon
Dnr VOO 2016/0283
Lex Maria anmälan, Värpinge, 2016-06-20, Susanne Leijon
Dnr VOO 2016/0300

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (24)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-14

§ 76

Kurser och konferenser

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att vård- och omsorgsnämnden deltar i seminariet nytt
hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne den 19 september 2016 kl. 13:1517:00 på Scandic Star i Lund samt
att godkänna att Mai Almén (S) och Monika Lekander (L) deltar i
konferensen Välfärdsteknologi i äldreomsorgen på Tekniska
museet i Stockholm den 8-9 december 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (24)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-14

§ 77

Anmälningar

Dnr VOO 2016/0046
Protokoll avtalsuppföljning Förenade Care, 2016-05-31
Protokoll avtalsuppföljning Norlandia Care, 2016-05-24
Protokoll avtalsuppföljning Vardaga Äldreomsorg, 2016-05-26
Lex Sarah-ärenden – halvårsredovisning 2016
Bekräftelse av uppsägning av avtal med Lunds kommun, Hemvård LOV
Protokoll Kommunala funktionshinderrådet, 2016-05-17
Kommunfullmäktige (2016-06-15 KF § 137)
Kommunstyrelsen (2016-08-10 KS § 249)
Protokoll samverkansgrupp 2016-09-01
Uppföljning pilotprojekt konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning, 2016-05-10
IVO:s beslut 2016-07-15, tillsyn av ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete vid särskilda boendet Värpinge, Lund
Remissvar 2016-07-13, Socialstyrelsen
Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen per den 30 juni 2016 gällande äldreomsorg

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (24)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-14

Protokollsutdrag KSAU 2016-08-15 KSAU § 130 Samverkan kring
frivilliga samhällsarbetare
Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut per
den 31 mars 2016 gällande insatser enligt 9 § LSS
Slutrapport Fokus Veberöd
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (2016-08-31 §37)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (24)

