
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (37) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-12-14 VOO 2016/0471  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Habo gård, Habovägen 6, Lomma, 2016-12-14 klockan 08.30–17.00 

  

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 94 

Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 

Mai Almén (S) 

Anette Mårtensson (MP), §§ 94-98 

Tove Klette (L) 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

Dan Backman (KD) 

  

Ersättare Mira Melander (S), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) §§ 91-93, 

tjänstgör för Henrik Månsson (S) from § 94 

Piotr Szybek (S), tjänstgör för Henrik Månsson §§ 91-93, tjänstgör 

för Anette Mårtensson (S) §§ 100-115 

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) 

Linnea Förlie Carlsson (M) 

Daniel Kronmann (L), §§ 91-93 

Monika Lekander (L) 

Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Lars A Ohlsson (V) 

Gunilla Wahlberg (V) 

John Lager (C) 

Cherry Batrapo (FI), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) §§ 91-93 

  

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef 

Lena Thosteman, myndighetschef 

Bo Svensson, ekonomichef, §§ 91-114 

Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 91-114 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, §§ 91-114 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Niclas Snygg, verksamhetschef, § 94-95 

Emma Carnhede, enhetschef, § 94-95 

Susanne Frennert, projektledare, §§ 95-114 

Emma Magnusson, processledare, § 96 

Lena Hansen, Kommunal, §§ 91-114 

Lisa Åberg, kommunikatör, §§ 91-114 

 

Justerare Karin Oscarsson (V) 

  

Paragrafer § 91-115 

  

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, den 20 december 

2016 kl. 14:00 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (37) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-12-14 VOO 2016/0471  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Helena Falk 

  

  

Ordförande  

 Ann-Margreth Olsson (S) 

  

  

Justerare  

 Karin Oscarsson (V) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-12-14 

  

Paragrafer § 91-115 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-23 Datum då anslaget tas ned 2017-01-16 

  

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

  

  

Underskrift  

 Helena Falk 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (37) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-12-14 VOO 2016/0471  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 91 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Karin Oscarsson (V) till justerare och Tove Klette (L) till 

ersättare samt 

  

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 20 

december 2016 kl. 14:00.   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 92 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 93 Förvaltningen informerar 
 

Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om statistik avseende 

utveckling äldreomsorgen i Lund och större städer 2011-2015 samt 

redovisar statistik om utvecklingen av insatser för personer med 

funktionsnedsättning 2011-2015 i Lund och större städer. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 09:45-10:15. 

  

  

Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om ekonomi och 

verksamhetsplan 2018-2020.  
  



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 94 Genomlysning – översyn av 
träffpunktsverksamheten för långsiktig 
effektivisering 

Dnr VOO 2016/0346 

Sammanfattning 
Seniorverksamheten ska medverka till god livskvalitet hos kommunens 

seniorer genom att erbjuda aktiviteter som förebygger behovet av 

individuella vård- och omsorgsinsatser samt motverka ensamhet och 

isolering. Verksamheten befinner sig i ständig utveckling då besökarnas 

behov och önskemål varierar över tiden. Träffpunkterna är välbesökta 

och det finns ett stort engagemang och delaktighet från besökarna sida. 

Många aktiviteter drivs redan idag som samarrangemang med andra, till 

exempel pensionärsorganisationer och studieförbund. Träffpunkterna är 

öppna för alla seniorer i Lund och erbjuds utan biståndsbeslut i ett 

förebyggande syfte att minska behovet av individuellt stöd. 

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag har vård- och 

omsorgsförvaltningen undersökt hur motsvarande verksamhet bedrivs i 

de tre jämförelsekommunerna Halmstad, Varberg och Hässleholm. I 

dessa kommuner finns liknande mötesplatser för seniorer, men 

verksamheterna bygger i stor utsträckning på frivilliga insatser, har lägre 

personaltäthet och lägre lokalkostnader. 

Lund har, i jämförelse med både hela riket och ”större städer”, en lägre 

andel invånare som är beviljade hemtjänst i ordinärt boende. 

Det är viktigt att ha tydliga mål och tydlig inriktning för verksamheten, 

att det är tydligt vilken roll personalen ska ha i relation till besökarna och 

vilken målgruppen skall vara. Idag är målgruppen alla seniorer, från 65 år 

och uppåt. Det är en långt ifrån homogen grupp, som både har behov av 

och efterfrågar olika saker. 

Bibehållna anslag, skulle innebära att det är möjligt att fortsätta arbeta 

enligt den traditionella Lundamodellen. 

Om anslagen skall minskas föreslås att antalet träffpunkter reduceras och 

att verksamheten koncentreras till ett mindre antal träffpunkter, som är 

tillgängliga för många och med god bemanning för bibehållen kvalitet i 

den verksamhet som erbjuds. 

  

  

Sammanträdet ajourneras kl. 12:00-13:00. 



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 
Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2016 

dnr VOO 2016/0346. 

 

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av samtliga partier 

bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att uppdra åt 

förvaltningen att informera funktionshinderrådet om nämndens pågående 

arbete med att se över träffpunktsverksamheterna. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att ta ställning till framtida inriktning och träffpunktsverksamhetens 

omfattning vid vård och omsorgsnämndens sammanträde i 

september 2017 när Kommunfullmäktige har fastställt budgetramar 

för 2018-2020 samt 

  

 att uppdra åt förvaltningen att informera funktionshinderrådet om 

nämndens pågående arbete med att se över 

träffpunktsverksamheterna. 

Protokollsanteckningar 
Vänsterpartiet inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Det är av stor vikt att nuvarande träffpunkter behålles plus de två 

planerade. Undantag kan göras för ett fåtal träffpunkter med litet antal 

besökare. Nuvarande aktiviteter skall efterhand utvecklas och förnyas./ 

Karin Oscarsson (V) och Gunilla Wahlberg (V). 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 95 Strategi för välfärdsteknologi 
Dnr VOO 2016/0509 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i verksamhetsplanen för 2016 

(VOO 2015/0331) att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att 

arbeta fram en strategi med tidplan för verksamhetens utveckling inom 

området välfärdsteknologi med fokus på ökad tillgänglighet, 

självständighet och trygghet för brukare samt ökad effektivitet för 

verksamheten. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till strategi 

med tidplan för välfärdsteknologi. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november 2016 

dnr VOO 2016/0509 

Förslag till Strategi för välfärdsteknologi med bilaga (Strategi med 

tidplan för välfärdsteknologi), 2016-11-21 

Yrkanden 
Mai Almén (S) yrkar med instämmande av samtliga partier bifall till 

förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att lägga till ordet 

näringslivet i sista meningen på sidan 11 i Förslag till Strategi för 

välfärdsteknologi så att meningen istället får följande lydelse: 

Samverkan med interna aktörer (mellan enheter) och externa aktörer så 

som andra kommuner, högre utbildning och näringslivet är viktig 

eftersom det bidrar till ett mer effektivt användande av våra resurser och 

kompetensförsörjning.  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till strategi med tidplan för 

välfärdsteknologi 

  

att lägga till ordet näringslivet i sista meningen på sidan 11 i Förslag till 

Strategi för välfärdsteknologi så att meningen istället får följande 

lydelse: Samverkan med interna aktörer (mellan enheter) och 

externa aktörer så som andra kommuner, högre utbildning och 

näringslivet är viktig eftersom det bidrar till ett mer effektivt 

användande av våra resurser och kompetensförsörjning. 



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Protokollsanteckningar 
Liberalerna, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna 

inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Vi i alliansen anser att det saknas strategiska perspektiv i strategin för 

välfärdsteknik. De effekter vi vill uppnå kan även åstadkommas i 

symbios med näringslivet. Vi föreslår att arbetsgruppen för 

välfärdsteknologi tar med följande tre perspektiv i sitt arbete: 

nämndens kraftfulla roll som inköpare av nya varor och tjänster 

tillgänglighet i verksamheten för näringslivet att utveckla nya lösningar 

samt 

dra nytta av kompetenser hos externa parter av hur liknande 

utvecklingsprocesser går till. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

  

  

Sammanträdet ajourneras kl. 14:30-15:00.   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 96 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. 

  

Socialstyrelsens nationella modell ”Individens behov i centrum – IBIC” 

har implementerats och används som metodstöd i hela verksamheten. 

Förslag till nya riktlinjer är utformat i enlighet med IBIC. 

  

Vård- och omsorgsnämnden fastställer vägledande riktlinjer för beslut 

och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen inom vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

Riktlinjerna för beslut och genomförande av insatser enligt 

socialtjänstlagen syftar till att alla som söker om insatser enligt 

socialtjänstlagen ska ges en likvärdig bedömning och genomförande. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2016 

dnr 2016/0437 

Riktlinjer för insatser enligt Socialtjänstlagen den 5 december 2016. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     anta förslag till riktlinjer för insatser enligt Socialtjänstlagen 

avseende det nya textinnehållet utifrån IBIC, gällande, 

handläggnings- och genomförandeprocessen samt 

insatsbenämningar 

  

att     anta förslag om ändring av innehåll i insatserna för rekreation och 

fritid (ledsagning) och känsla av trygghet (tillsyn med tekniska 

hjälpmedel) 

  

att     pröva frågan om ändring av innehåll av insatsen hemleverans av 

varor och tjänster vid nämndens sammanträde i februari efter att 

facklig samverkan har skett samt 

  



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att     pröva frågan om ändring i andra insatser (att bereda sammansatta 

måltider, att städa bostaden och att tvätta och torka kläder med 

hushållsapparater) på nämndens sammanträde i september 2017 då 

nämndens budgetramar för 2018 – 2020 är beslutade 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 97 Reviderat ersättningssystem 
hemvården 

Dnr VOO 2016/0505 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2017 revideras ersättningssystemet till 

hemvården i den del som avser hemtjänsten. Det reviderade 

ersättningssystemet bygger på brukarnas individuella behov av stöd, 

service och omvårdnad. Utöver grundersättningen ges en premie för 

måluppfyllelse utifrån brukarens individuella mål. Premien erhålls för 

målen som är uppfyllda enligt den målsättning som är individuellt 

bedömd för brukaren och utgår till utföraren. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november med 

bilagor, reviderad 2016-11-28 dnr 2016/0505. 

 

Yrkanden 
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av samtliga partier yrkar 

bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att 

en utvärdering görs efter ett och ett halvt år ur olika perspektiv. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att nuvarande resursfördelningssystem inom hemvården upphör den 31 

december 2016, 

 

att ett reviderat resursfördelningssystem inom hemvården införs från 

och med 1 januari 2017 med ersättning som premierar 

måluppfyllelse 

  

att en utvärdering görs efter ett och ett halvt år ur olika perspektiv. 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande 

innehåll: Jag välkomnar en utvärdering som inkluderar såväl brukare som 

anställda. Instämmer i Ann-Margreth Olssons (S) yrkande./ Cherry 

Batrapo 

Beslut expedieras till: 

Chef myndighetsfunktionen 

Chef kvalitetsenheten 



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Verksamhetschef, hemvård, rehabilitering, stöd och service 

Verksamhetschef, stöd och aktivering för personer med 

funktionsnedsättning 

Externa utförare av hemvård   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 98 Månadsuppföljning per november 2016 
Dnr VOO 2016/0048 

Sammanfattning 
Prognosen som baseras på verksamheternas bedömningar efter elva 

månaders verksamhet är plus 31,4 mnkr.  

Beträffande investeringar är bedömningen att beviljade medel disponeras 

under året. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 december 2016 

dnr 2016/0048. 

Bilaga, Månadsrapport, vård-och omsorgsnämnden 2016. 

Beslut 

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

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 99 Verksamhetsplan och internbudget 
2017 

Dnr VOO 2016/0336 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och internbudget för 2017 baseras på 

kommunfullmäktiges beslut den 15-16 juni 2016 om ekonomi- och 

verksamhetsplan för 2017-2019 med budget för 2017. 

 

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, 

utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för 

uppföljning av verksamhetsutveckling över tid. 

 

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget 

på 1 785,7 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen 

på 13,0 mnkr på olika ändamål. 

 

 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-02 

Verksamhetsplan och internbudget för 2017 med bilagor 

1. Resultaträkning för 2017 

2. Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

3. Resultatsammanställning per verksamhetsområde 

4. Ersättningar 2017, hemvården, SoL 

5. Ersättningar 2017, särskilda boenden, SoL 

6. Ersättningar 2017, boende med särskild service, LSS 

7. Ersättningar 2017, daglig verksamhet, LSS 

8. Ersättningar 2017 personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 

kontaktperson, LSS 

9. Investeringsram, fördelning 2017  

Samverkansprotokoll 2016-11-30 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa förslag till verksamhetsplan och internbudget för 2017 

 

 



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Reservationer 
Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L), Inga Kerstin Eriksson (C) och 

Dan Backman (KD) lämnar skriftlig reservation. 

Protokollsanteckningar 
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning 

med följande lydelse: Vi beklagar att den ekonomiska ramen medför 

olyckliga konsekvenser för människor med funktionshinder. Vi vill inte 

medverka till sådan nedskärning utan vill att denna verksamhet ska 

skyddas och förstärkas./ Karin Oscarsson (V), Gunilla Wahlberg (V) och 

Cherry Batrapo (FI)  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen 

Akten   



 
 
 
RESERVATION 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-12-14 

 
Ang Verksamhetsplan och internbudget 2017 (Dnr: VOO 2016/0336) 
 
Vi är oroliga över de rödgröna partiernas initiativ och nämndens beslut om att låta de 

särskilda boendena Nibblegården och Ärtan återgå i kommunal regi från och med den 1 

oktober 2017. Vår farhåga är att återtagandet kan visa sig bli dyrare än förväntat för vård- och 

omsorgsnämnden, vilket är extra problematiskt och anmärkningsvärt med tanke på den svåra 

ekonomiska utmaning nämnden riskerar att stå inför de kommande åren. 

 

Vidare kommer äldre människors önskemål och krav på våra verksamheter med all 

sannolikhet att öka i framtiden. Då blir en mångfald av utförare än mer betydelsefull eftersom 

förekomsten av olika aktörer kan bidra till att väcka nya idéer och främja 

verksamhetsutveckling. Att likt det rödgröna styret istället ta små steg mot ett kommunalt 

monopol på att driva särskilda boenden i Lunds kommun är enligt vår mening att gå i helt fel 

riktning. 

 

 

 

 

Fredrik Ljunghill (M)  Tove Klette (L) 

 

 

 

 

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



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 100 Rapport intern kontroll 2016 
Dnr VOO 2015/0591 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört kontroller i enligt med kontrollplan för 

2016. 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde planen för intern kontroll 2016-

02-10 § 7. Planen omfattar 11 kontrollmål varav tre är 

kommungemensamma. 

  

De kontrollaktiviteter som genomförts enligt plan är väl motiverade sett 

utifrån resultat. Det finns brister på flera punkter som kan innebära vissa 

kvalitets- och effektivitetsförluster inom verksamheten genom att 

rutinerna inte fungerar optimalt eller inte följs. Bedömningen är att 

bristerna inte medfört några kvalitetsbrister som drabbat enskilda eller 

skador sett ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2016 fastställd av vård- och omsorgsnämnden 

2016-02-10 § 7 

Granskningsrapport intern kontroll 2016 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-21 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta redovisningen av intern kontroll för 2016 

  

att överlämna redovisningen till kommunkontoret 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Ledningsgruppen 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 Intern kontrollplan 2017 
Dnr VOO 2016/0510 

Sammanfattning 
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnden fastställa den interna 

kontrollplanen för 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Kontrollplanen innehåller kommunstyrelsens tre kommunövergripande 

kontrollmål och förvaltningens förslag på 11 mål. De föreslagna målen är 

framtagna inom respektive verksamhet efter utförd risk- och 

väsentlighetsanalys. Några mål är överförda från tidigare intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan för intern kontroll 2017, 

2016-11-21 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-21 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta plan för intern kontroll 2017 samt 

  

att överlämna planen för intern kontroll till kommunstyrelsen 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 102 Revidering av delegationsplan för 
vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 

Dnr VOO 2016/0500 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en översyn av vård- och 

omsorgsnämndens nuvarande delegationsplan. Förvaltningen lämnar 

förslag till kompletteringar och ändringar som framgår av ”Förslag till 

Delegationsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde”, 

2016-11-18. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2016 

dnr 2016/0500. 

Förslag till Delegationsplan för vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde, 2016-11-18. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förslag till delegationsplan att gälla from 2017-01-01 med 

årlig översyn. 

Beslut expedieras till: 

Berörda delegater 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 103 Yttrande över revisionsgranskning av 
informationstillgång och insyn ur tre 
perspektiv 

Dnr VOO 2016/0428 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun har gett EY i uppdrag 

att granska om nämnderna ser till att kommuninvånarna har en 

tillfredställande möjlighet till insyn och informationstillgång. Tre 

områden har granskats: nämndernas protokoll, minoritetsspråk och 

kommunikation. 

Revisorerna har lämnat rekommendationer till nämnderna utifrån 

granskningsresultaten. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 

anledning av vad som framkommit i granskningen och de 

rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna 

ska svar lämnas om nämnderna instämmer eller inte, vilka åtgärder som 

kommer att vidtas samt när åtgärderna kommer att vidtas. 

Vård- och omsorgsnämnden yttrar sig över granskningsrapporten i 

enlighet med revisorernas önskemål. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-21 

Lunds kommuns revisorers missivbrev angående yttrande avseende 

granskning, 2016-09-14 

Revisionsrapport, september 2016. Granskning av informationstillgång 

och insyn ur tre perspektiv: nämndernas protokoll, 

minoritetslagstiftningen och kommunikation 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande till Lunds kommuns revisorer i enlighet med vård- 

och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 21 november 

2016. 

Beslut expedieras till: 

Lunds kommuns revisorer 

Kommunfullmäktige   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 104 Ansökan/anbud enligt LOV avseende 
hemvård, Snödroppars hemtjänst 

Dnr VOO 2016/0514 

Sammanfattning 
Snödroppars hemtjänst AB, organisationsnummer 559069-9442, har 

inkommit med en ansökan/anbud om att utföra service- och 

omvårdnadsinsatser inom elva geografiska hemvårdsområden i Lunds 

kommun med ett kapacitetstak på 1 800 timmar per månad. 

Upphandlingsenheten har kontrollerat företagets ekonomiska och 

finansiella ställning enligt kraven i förfrågningsunderlaget, vilka bedöms 

vara uppfyllda. Vård- och omsorgsförvaltningen träffade den 23 

november Elahe Rahimi och Sundus Sami Abood, styrelseledamöter för 

avstämning av utförarens förmåga att tillgodose de krav som Lunds 

kommun ställer. Verksamhetskraven bedöms vara uppfyllda. Vård- och 

omsorgsnämnden föreslås godkänna Snödroppars hemtjänsts 

ansökan/anbud om att utföra service- och omvårdnadsinsatser inom elva 

geografiska hemvårdsområden i Lunds kommun och teckna avtal från 

och med 2017-02-01 och tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-24 

Anbud från Snödroppars hemtjänst AB, org.nr 559069-9442, daterad 

2016-09-06 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna Snödroppars hemtjänsts ansökan/anbud om att få utföra 

service- och omvårdnadsinsatser inom elva geografiska 

hemvårdsområden i Lunds kommun med ett kapacitetstak på 1 800 

timmar per månad, samt 

  

att uppdra åt ordförande och förvaltningschef att teckna avtal med 

Snödroppars hemtjänst AB från och med 2017-02-01 och 

tillsvidare. 

Beslut expedieras till: 

Snödroppars hemtjänst, Elahe Rahimi 

Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 105 Årlig justering av förbehållsbelopp och 
avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen avseende 2017 

Dnr VOO 2016/0493 

Sammanfattning 
Förbehållsbelopp och avgifter inom äldre- och handikappomsorg ska 

årligen räknas om utifrån förändrat prisbasbelopp och 

konsumentprisindex enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 

2004 § 10. 

  

Kostavgifterna vid insatserna särskilt boende, korttidsvård och dagvård 

ska fastställas utifrån konsumentverkets rekommendationer enligt beslut 

från kommunfullmäktige den 30 augusti 2012. 

  

Kommunens självkostnad per vårdtimme i hemtjänsten räknas om med 

ledning av föregående års faktiska timkostnad med uppräkning för 

beräknade löne- och prisförändringar. 

  

Regeringen har för år 2017 fastställt prisbasbeloppet till 44 800 kronor, 

vilket är en ökning med 1,13 procent sedan år 2016. 

  

Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2016 har ökat med 1,18 procent i 

jämförelse med oktober 2015. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-08 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgifter inom äldre- och handikappomsorg enligt ovan 

  
att fastställa kommunens självkostnad per vårdtimme till 310 kronor 

  

att föreslagna ändringar ska gälla från och med 2017-02-01. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Ekonomigruppen 



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med 

funktionsnedsättning 

Verksamhetschef för boende och habilitering för personer med 

funktionsnedsättning   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 Årlig justering av ersättning och 
bidrag inom äldre-och 
handikappomsorg 

Dnr VOO 2016/0494 

Sammanfattning 
Ersättningar och bidrag ska enligt beslut i kommunfullmäktige respektive 

vård- och omsorgsnämnden årligen justeras utifrån förändringar i 

prisbasbeloppet. 

  

Regeringen har för år 2017 fastställt prisbasbeloppet till 44 800 kronor 

vilket är en ökning med 1,13 procent sedan 2016. 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen har justerat beloppen för år 2017 för 

fastställande. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att för år 2017 fastställa den kommunala habiliteringsersättningen till 45 

kronor per heldag respektive 31 kronor per halvdag. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Myndighetsfunktionen 

Ekonomigruppen 

Löneavdelningen, kommunkontoret   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 107 Årlig justering av avgift och 
förbehållsbelopp för medflyttande 
person vid parboendebeslut 

Dnr VOO 2016/0495 

Sammanfattning 
Enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 2010-06-09 § 84 gällande s.k. 

parboende/parliv i Lunds kommun, ska kostnaden för mat varje år räknas 

om utifrån förändringar i konsumentprisindex. 

Omräkningen för 2017 baseras på en ökning av konsumentprisindex med 

1,18 procent. 

  

Enligt vård- och omsorgsnämnden beslut 2010-06-09, § 84 kan 

medflyttande personer vid parboendebeslut välja att endast äta 

huvudmålet på boendet och betala kupongpris för detta. Förbehållsbelopp 

för kost för dessa personer baseras då på livsmedelskostnad samt tillägg 

för kupongpriset för huvudmålet enligt vård- och omsorgsnämndens 

beslut 2010-12-08 § 142. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-16 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgiften för kost för medflyttande person vid 

parboendebeslut med 4 080 kronor per månad. 

  
att fastställa förbehållsbelopp för kost för medflyttande på särskilt 

boende som endast äter huvudmålet på boendet till 2607 kronor per 

månad 

  
att föreslagna förändringar ska gälla från och med 2017-02-01. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Ekonomigruppen   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 Årlig justering av schablonbelopp för 
löpande underhåll av 
bostadsrättslägenhet 

Dnr VOO 2016/0496 

Sammanfattning 
Schablonbeloppet för löpande underhåll av bostadsrättslägenhet ska 

årligen räknas om utifrån förändrat KPI för oktober enligt 

kommunfullmäktiges beslut från 25 september 2008. 

  

Konsumentprisindex, KPI, för oktober 2016 har ökat med 1,18 procent i 

jämförelse med oktober 2015. 

  

Schablonbeloppet för 2016 är 54 kronor per kvadratmeter och år. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-16 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa schablonbeloppet för löpande underhåll av 

bostadsrättslägenhet med 55 kronor per kvadratmeter och år för år 

2017. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 109 Årlig justering av avgift för transport 
av avlidna 

Dnr VOO 2016/0497 

Sammanfattning 
Den administrativa avgiften för transport av avlidna ska årligen räknas 

om utifrån förändrat prisbasbelopp enligt kommunfullmäktiges beslut 

från den 16 juni 2006. Regeringen har för år 2017 fastställt 

prisbasbeloppet till 44 800 kronor, vilket är en ökning med 1,13 procent 

sedan 2016. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-16 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgiften för transport av avlidna med 984 kronor för år 

2017. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

Ekonomigruppen   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 110 Årlig justering av priser för 
sondnäring, kosttillskott och 
lunchpriser för pensionärer 

Dnr VOO 2016/0498 

Sammanfattning 
Priser för sondnäring, kosttillskott och priser för lunch i kommunens 

restauranger inom äldre- och handikappomsorg ska årligen räknas om 

utifrån förändrat prisbasbelopp enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 

den 28 januari 2004 § 7. 

  

Regeringen har för år 2017 fastställt prisbasbeloppet till 44 800 kronor, 

vilket är en ökning med 1,13 % sedan år 2016.  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-16 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att priset för brukare i hemvården som enbart försörjer sig på sondnäring 

är 1 556 kronor per månad. 

  
att priset för specialkost per portion är 51 kronor 

  
att priset för kosttillskott är 158 kronor per månad för en förpackning per 

dag, 316 kronor per månad för två förpackningar per dag, 473 

kronor per månad för tre förpackningar per dag och för ytterligare 

förpackningar per dag är priset 158 kronor per månad och 

förpackning. 

  
att priset för lunch hos restaurangerna inom vård- och 

omsorgsförvaltningen är 40 kronor per portion för pensionärer vid 

köp av kuponghäfte och 54 kronor per portion vid köp av enstaka 

portioner. 

  
att ovanstående priser är giltiga från och med 1 februari 2017. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Ekonomigruppen 

Restauranger på Fästan, Vevrehemmet, Solhem, Mårtenslund och 

Papegojelyckan 



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Verksamhetschef för Hemvård, rehabilitering och service för seniorer 

Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med 

funktionsnedsättning 

Verksamhetschef för Särskilt boende för äldre   



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 111 Yttrande över motion från Philip 
Sandberg (L) m.fl. Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten 

Dnr VOO 2016/0374 

Sammanfattning 
Philip Sandberg (L) m.fl. har inkommit med en motion till 

kommunfullmäktige med rubriken Förbättra företagsklimatet och öka 

tillväxten. I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige 

beslutar att tillsammans med Svenskt näringsliv och företagarna ta fram 

en strategi för att förbättra kommunens företagsklimat. 

Vård- och omsorgsnämnden har fått motionen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-06, dnr 

2016/0374. 

Motion Liberalerna Förbättra företagsklimatet och öka tillväxten, 2016-

08-04, KS 2016/0374 

Yrkanden 
Fredrik Ljunghill (M) med instämmande av Tove Klette (L), Inga-

Kerstin Eriksson (C) och Dan Backman (KD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att följande yttrande läggs till 

nämndens yttrande: Liberalerna har i en motion daterad 2016-08-04 

föreslagit att kommunen, i samarbete med organisationerna Svenskt 

Näringsliv och Företagarna, ska ta fram en strategi för att förbättra 

företagsklimatet i kommunen. Även om det är kommunstyrelsen som 

ansvarar för Lunds kommuns näringslivsarbete, anser vård- och 

omsorgsnämnden att samarbete med näringslivet är väsentligt för 

nämndens verksamhet. 

Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) 

och Karin Oscarsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och 

avslag på Fredrik Ljunghills (M) med flera tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förslaget om bifall till förvaltningens förslag 

under proposition och finner detta bifallet. 

  

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ljunghills (M) med flera 

tilläggsyrkande mot sitt eget med flera avslagsyrkande och finner 

avslagsyrkandet bifallet.  



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande 

voteringsordning: 

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

Nej för bifall till Fredrik Ljunghills (M) med flera yrkande. 

  

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

Melander (S), Mai Almén (S), Christina Sjöström (MP), Pjotr Szybek (S) 

och Karin Oscarsson (V) röstar ja. 

  

Fredrik Ljunghill (M), Inga-Lisa Sjödin (M), 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 Ann-Margreth Olssons (S) med flera yrkande.  

  

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2016-12-06. 

 

Reservationer 
Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L), Inga Kerstin Eriksson (C) och 

Dan Backman (KD) lämnar skriftlig reservation. 

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning: 

Instämmer i Socialdemokraternas avslagsyrkande. Feministiskt initiativ 

står bakom förvaltningens förslag./ Cherry Batrapo.  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

   



 
 
 
RESERVATION 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-12-14 

 
Ang  Yttrande över motion från Philip Sandberg (L) m.fl. Förbättra 
företagsklimatet och öka tillväxten  (Dnr: VOO 2016/0374) 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag att lägga till följande till nämndens yttrande: 

 

Liberalerna har i en motion daterad 2016-08-04 föreslagit att kommunen, i samarbete med 

organisationerna Svenskt näringsliv och Företagarna, ska ta fram en strategi för att förbättra 

företagsklimatet i kommunen. Även om det är kommunstyrelsen som ansvarar för Lunds 

kommuns näringslivsarbete, anser vård- och omsorgsnämnden att samarbete med näringslivet 

är väsentligt för nämndens verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Ljunghill (M)  Tove Klette (L) 

 

 

 

 

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



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut  
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 11 oktober 2016 

till och med den 11 december 2016. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 11 

oktober 2016 till och med den 11 december 2016. 

  

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 11 oktober 2016 

till och med den 11 december 2016 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Stöd och aktivering  

Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-11-11, Anne Bing Tingström 

Beslut 

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



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 113 Kurser och konferenser 
 

Det finns inte några kurs- och konferensinbjudningar. 
  



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 114 Anmälningar 
Dnr VOO 2016/0046 

 

Avtalsuppföljning DV Höje Hund och Park 2016-10-03 

  

Avtalsuppföljning DV Kulturcentrum 2016-09-30 

  

Avtalsuppföljning DV Unified 2016-10-24 

  

Avtalsuppföljning Förenade Care 2016-10-25 

  

Avtalsuppföljning Hundstund DV 2016-09-26 

  

Avtalsuppföljning Norlandia Care 2016-10-20 

  

Avtalsuppföljning Vardaga 2016-10-18 

  

Protokoll Samverkan, 2016-11-30 

  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 

Dnr VOO 2016/0173 

  

Kvalitet i äldreomsorgen 

Dnr VOO 2016/0491 

  

Samverkan kring frivilliga samhällsarbetare 

Dnr VOO 2016/0389 

  

Kvalitetsnyckeltal 2016 personer med funktionsnedsättning 

Dnr VOO 2016/0469 

  

Motion om högkostnadsskydd för resor 



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Dnr VOO 2016/0206 

  

Dokumentation medborgardialog oktober 

  

KF Beslut 2016-10-27 § 218 Tord Persson Avsägelse ersättare vård- och 

omsorgsnämnden 

  

Protokoll avtalsuppföljning Nytida LOU 2016-09-23 

  

Protokoll avtalsuppföljning Stora Blå DV 2016-10-11 

  

Protokoll avtalsuppföljning Agaten Hemtjänst 2016-10-07 

  

Protokoll avtalsuppföljning HomeMaid 2016-10-17 

  

Protokoll avtalsuppföljning Meca Service 2016-10-11 

  

Protokoll avtalsuppföljning Samhall 2016-10-11 

  

Protokoll avtalsuppföljning Svanen Hemtjänst 2016-10-07 

  

Protokoll samverkansgrupp 2016-11-23 

  

Rapportering ej verkställda beslut LSS per 2016-09-30 

  

Tjänsteskrivelse Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård 2016 

Dnr VOO 2016/01667 

  

Tjänsteskrivelse 2016-11-01 Nationella kvalitetsregister – rapport 

Dnr VOO 2016/0450 

  



    

   

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktige (2016-10-27 KF § 226) Delårsrapport per 31 aug 

2016 

Dnr VOO 2016/0048 

  

Rapportering till vård- och omsorgsnämnden avseende ej verkställda 

beslut 

Dnr VOO 2016/0459 

  

Uppsägning samt bekräftelse på uppsägning av avtal, Samhall 

Dnr VooA 2015/55 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  


