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Övriga närvarande:

Justerare

Birgitta Åkerson, projektledare, § 4
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 1-21
Eva Danielsson, verksamhetschef, §§ 1- del av 3
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§1
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Lena Arnesen (M) till justerare och Lars A. Ohlsson (V) till ersättare,
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 19 februari 2014
klockan 11.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ärende 4 Ansökan om subvention av trygghetsbostäder utgår, samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3
Förvaltningen informerar
Översyn av arbetsmiljön inom hemvården
Verksamhetschefen inom hemvård, rehabilitering och service för seniorer
informerar om den översyn av arbetsmiljön inom hemvården som har gjorts med
anledning av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande i juni 2013.
Handlingsplaner är framtagna och ett antal åtgärder är initerade och pågående
eller redan genomförda, till exempel inom områdena kompetensutveckling,
introduktion, översyn av prioriteringsordning samt möjlighet till återhämtning.

Granskning av kvalitet inom hemvården
Kvalitetschefen och verksamhetschefen inom hemvård, rehabilitering och
service för seniorer ger nämnden kompletterande information avseende det svar
på revisionsrapport - Granskning av kvalitet inom hemvården, som behandlades
vid nämndens sammanträde 2013-10-23 § 114. En redovisning av konkreta
åtgärder utifrån revisionsrapporten har skickats ut till nämnden.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013?
Kvalitetschefen informerar om den årliga undersökning av de äldres uppfattning
om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilda boenden som
Socialstyrelsen genomför. Lunds resultat visar att 88 % av brukarna med
hemtjänst är mycket eller ganska nöjda (i riket 89 %). Motsvarande andel för
särskilt boende i Lund är 80 % (i riket 83 %). Resultatet för Lunds verksamheter
kommer att publiceras under www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialtstod-hjalp/Kvalitet-i-omsorgen.

Ansökan om pengar för utveckling av ersättningssystem
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen kommer att ansöka om
pengar från Vinnova för att i Lund försöka utveckla det ersättningssystem som
finns. Ansökan görs tillsammans med Sundsvall och Östersund. Detta kommer
att prövas först inom verksamhetsområdet hemvård.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4
Fastställande av principer vid byggnation av särskilda
boenden för äldre
Dnr VOO 2014/0036
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har i EVP:n 2014-2016 konstaterat att det föreligger
behov av ny- och ombyggnation av särskilda boenden för äldre i Lunds
kommun.
Vid ny- och ombyggnation fastställs lokalens utseende och funktion, utifrån
verksamhetens behov, i ett funktionsprogram. Förutsättningarna skiljer sig dock
och vid planering av en ny- eller ombyggnation av ett särskilt boende för äldre
enligt SoL är varje projekt unikt och har olika förutsättningar.
Förvaltningen ser ett behov av att nämnden inför framtida ny- och ombyggnation
fastställer principer som ska ligga till grund för byggnation av ett särskilt boende
för äldre. Förvaltningen tar, utifrån nämndens fastställda principer, fram ett
detaljerat funktionsprogram anpassat till de individuella förutsättningarna.
Vid varje ny- och ombyggnation ska förvaltningen vid ett tillfälle avrapportera
till nämnden i ett skede då det fortfarande finns möjlighet för politiken att
påverka utformningen. Vid avrapporteringen ska ett förslag presenteras för
nämnden, av förslaget ska framgå hur förvaltningen förhåller sig till nämndens
fastställda principer. Ärendet återkommer till nämnden för slutligt
ställningstagande avseende tecknande av avtal.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03
Yrkanden
Tove Klette (FP) med instämmande av Lena Arnesen (M), John Lager (C) och
Maj Adolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa principerna enligt ovan för ny- och ombyggnation av särskilda
boende för äldre,
att uppdra till förvaltningen att utifrån ovanstående fortsätta arbetet med
planering för nybyggnation av två särskilda boenden för äldre i
Mårtenslundsparken, samt
att uppdra till förvaltningen att utifrån ovanstående fortsätta arbetet med att
pröva möjligheten för ombyggnation av de särskilda boendena Solhem och
Mårtenslund.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) lämnar
följande protokollsanteckning:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vi hade gärna sett att nämnden kommit in tidigare. Vi kommer därför att
utvärdera efter första projektet.

Sammanträdet ajourneras klockan 18.20 - 18.50.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§5
Förslag om hyresavtal avseende servicelägenheter i
kvarteret Oden 2
Dnr VOO 2014/0021
Sammanfattning
Lunds kommuns fastighetsbolag AB (LKF) har erbjudit vård- och
omsorgsförvaltningen att hyra servicebostäder i kvarteret Oden 2 och har
överlämnat planritningar som vård- och omsorgsförvaltningen har granskat.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att servicelägenheterna uppfyller
kraven på tillgänglighet och användbarhet för vård- och omsorgsförvaltningens
hyresgäster. Planerad inflyttning våren 2016.
Beslutsunderlag
Planritning från Lunds kommun fastighetsbolag AB (LKF), 2013-07-02
Planritningar och ändringar avseende bostadsområdet Oden etapp 2, del av kv
Havamal 1 och 2, Lund, Sydark Konstruera, 2013-11-07
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-10
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att förvaltningschefen får i uppdrag att teckna hyresavtal med Lunds Kommuns
Fastighets AB, LKF.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Helene Hellström
LKF vd Håkan Ekelund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6
Förslag till samarbetsavtal och hyresavtal med Lunds
kommuns fastighets AB (LKF) avseende servicebostäder i
kvarteret Vänorten i Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0022
Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) erbjuder att teckna ett samarbetsavtal och
hyresavtal med vård- och omsorgsnämnden om att uppföra en byggnad med tio
servicelägenheter med tillhörande gemensamhetslokal och personallokal.
Servicelägenheterna förväntas uppföras i kvarteret Vänorten (Östra Torn) i
Lunds kommun med planerad inflyttning december 2015.
Beslutsunderlag
Planritning, 2014-01-13
Situationsplan, 2014-01-13
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-10
Yrkanden
Lars A. Ohlsson (V) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och AnnMargreth Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med
följande tilläggsattsats:
att det i barnkonsekvensbeskrivningen bör stå att byggnationen innebär att en
uppskattad skid- och pulkabacke försvinner, som har glatt barn och ungdomar i
närområdet under tjugo års tid.

Tove Klette (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på
Lars A. Ohlssons (V) med flera tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer Lars A. Ohlssons (V) med flera tilläggsyrkande mot Tove
Klettes (FP) med flera yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Tove Klettes (FP) med flera yrkande.

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Tove Klettes (FP) med flera yrkande.
Nej för bifall till Lars A. Ohlssons (V) med flera yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller enligt följande:
Ledamot
Ann-Christin Larsson (M)
Tove Klette (FP)
Lena Arnesen (M)
Helen Hassander(FP)
John Lager (C)
Maj Adolfsson (KD)
Ann-Margreth Olsson (S)
Eva Olsson (S)
Mai Almén (S)
Christina Sjöström (MP)
Lars A. Ohlsson (V)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Vård- och omsorgsnämnden beslutar således i enlighet med Tove Klettes (FP)
med flera yrkande,
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att förvaltningschefen får i uppdrag att teckna samarbetsavtal och hyresavtal med
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).
Reservationer
Lars A. Ohlsson (V), Christina Sjöström (MP) och Ann-Margreth Olsson (S)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Helene Hellström
LKF vd Håkan Ekelund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reservation ärende 7, Förslag till samarbetsavtal och hyresavtal med
Lunds kommuns fastighets AB (LKF) avseende servicebostäder i
kvarteret Vänorten i Lunds kommun.
Barnkonsekvensanalys
I förvaltningens förslag har det inte ansetts att en barnkonsekvensanalys behövts. Detta
anser vi inte stämmer och har därför reservat oss för vårt eget tilläggsyrkande. Den här

byggnationen gör att en uppskattad skid- och pulkabacke försvinner. Den har glatt barn,
ungdomar och boende i närområdet under tjugo års tid.

"Köttbullsbacken" som den kallas i folkmun har haft en stor social och friskvårdande

betydelse för de boende i området. Generationer har mötts uppe på den vindpinade kullen
och tillsammans huttrat i kylan.
När de första snöflingorna dalat genom luften har förväntansfulla telningar tultat uppför
backen, för att sedan under glada rop och tjut svischa nerför densamma. Förskolorna har

utnyttjat backen och ungdomar, som tycker det är lite skämmigt att visa att de fortfarande
uppskattar barndomens fröjder, har intagit backen på kvällstid i skydd av mörkret.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet beklagar starkt att denna möjlighet
försvinner, men inser också att behovet av bostäder, hyreslägenheter och servicelägenheter är
stort i området.

Lars A. Ohlsson (V)

Ann-Margreth Olsson (S)

Christina Sjöström (MP)
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§7
Ekonomisk uppföljning 2014
Dnr VOO 2014/0023
Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen under 2014 görs per den 28/2 (månadsrapport),
per den 31/3 (kvartalsrapport), per den 30/4 (månadsrapport),
per den 31/8 (delårsrapport) samt per den 31/10 (bokslutsprognos).
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-16
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa planen för ekonomisk uppföljning under 2014 enligt vård- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-01-16.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8
Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2013
Dnr VOO 2014/0030
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till årsanalys 2013 för vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2013
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-06
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna upprättad årsanalys 2013 samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9
Begäran om överföring av resultat från 2013 till 2014
Dnr VOO 2014/0002
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2013 är plus 24 356 tkr. Från resultatet
avräknas 18 830 tkr för ej genomförd LSS- verksamhet och resterande resultat
på 5 526 tkr tillförs vård- omsorgsnämndens egna kapital.
Vård- och omsorgsnämnden har inget behov av utökad investeringsram för 2014.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-05.
Kommunkontorets skrivelse 2013-12-27, Anvisningar för nämndernas begäran
om överföring av budgetavvikelse från 2013 till 2014 samt utökning av
investeringsramen för 2014.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att av det positiva resultatet på 24 356 tkr avräknas
18 830 tkr för ej genomförd verksamhet och att resterande 5 526 tkr tillförs vårdomsorgsnämndens egna kapital enligt föreliggande tjänsteskrivelse, samt
att avstå utökning av investeringsramen för 2014 hos kommunstyrelsen enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Svar till revisionen - granskning av den interna kontrollen
inom Lunds kommun
Dnr VOO 2013/0378
Sammanfattning
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har PwC granskat den interna
kontrollen i Lunds kommun dels den övergripande interna kontrollen dels den
interna kontrollen avseende inköpsprocessen. Den övergripande revisionsfrågan
som granskningen ska ge svar på är om vård- och omsorgsnämnden har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen visar att vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig
verksamhetsövergripande intern kontroll och en delvis tillräcklig intern kontroll i
samband med inköp.
Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-30.
Kommunrevisionens revisionsrapport; Sammanställning avseende granskning av
Lunds kommuns interna kontroll, 2013-10-23.
Kommunrevisionens revisionsrapport; Granskning av intern kontroll, vård- och
omsorgsnämnden, Lunds kommun, 2013-10-23.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelse 2014-01-15 som vård- och omsorgsnämndens svar till
kommunrevisionen.

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Intern kontrollplan 2014
Dnr VOO 2013/0486
Sammanfattning
Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnden fastställa den interna
kontrollplanen för 2014 och överlämna den till kommunstyrelsen.
Kontrollplanen innehåller kommunstyrelsens tre kommunövergripande
kontrollmål och förvaltningens förslag på nio mål. De föreslagna målen är
framtagna efter utförd risk- och väsentlighetsanalys. Några mål är överförda från
tidigare intern kontroll.
Beslutsunderlag
Kommunövergripande interna kontrollmål 2014, 2013-11-18
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll § 360, 2013-12-04
Vård- och omsorgsförvaltningens interna kontrollplan 2014, 2013-12-30
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2013-12-30
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta plan för intern kontroll 2014, samt
att överlämna planen för intern kontroll till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Ansökan/anbud från Svanen Hemtjänst AB gällande
hemvård LOV
Dnr VOO 2013/0462
Sammanfattning
Svanen Hemtjänst AB har inkommit med en ny ansökan/anbud om att utföra
service- och omvårdnadsinsatser i samtliga geografiska hemvårdsområden i
Lunds kommun med ett kapacitetstak på 1000 timmar per månad.
Lunds kommun har sedan 2012-04-01 ingått avtal med Svanen Hemtjänst AB
om att utföra serviceinsatser i Lunds kommun. Avtalsuppföljning har genomförts
utan anmärkning.
Vård- och omsorgsförvaltningen träffade den 9 december Asmeret Rezene,
företagets ägare och verkställande direktör och Dorit G Aregai, samordnare för
verksamheten i Lund, för avstämning av utförarens förmåga att tillgodose de
krav som Lunds kommun ställer. Utföraren bedöms uppfylla kraven.
Vid mötet framförde Asmeret Rezene önskemål om att dra tillbaka sitt
anbud/ansökan när det gäller de fyra östra kommundelarna (Dalby, Genarp,
S. Sandby och Veberöd), vilket förvaltningen godkände.
Upphandlingsenheten har kontrollerat företagets ekonomiska och finansiella
ställning enligt kraven i förfrågningsunderlaget, vilka bedöms vara uppfyllda.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna Svanen Hemtjänst AB som
utförare av service- och omvårdnadsinsatser inom centralorten Lund med ett
kapacitetstak på 1000 timmar per månad och teckna avtal från och med 2014-0301 och tillsvidare.
Beslutsunderlag
Anbud från Svanen Hemtjänst AB daterat 2013-11-20
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-20
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Svanen Hemtjänst AB ansökan/anbud om att få utföra service- och
omvårdnadsinsatser inom centralorten Lund med ett kapacitetstak på 1 000
timmar per månad, samt
att uppdra åt ordförande och förvaltningschef att teckna avtal med Svanen
Hemtjänst AB från och med 2014-03-01 och tillsvidare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Svanen Hemtjänst AB, Asmeret Rezene
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Anbud avseende utförande av personlig assistans
Dnr VOO 2013/0454
Sammanfattning
Ibrahims A & Ö AB har inkommit med anbud om att enligt LOV (lagen om
valfrihet) utföra insatsen personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet
för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB (socialförsäkringsbalken).
Upphandlingsenheten har, efter granskning av Ibrahims A & Ö AB ekonomiska
och finansiella ställning, meddelat att företaget inte uppfyller de i
förfrågningsunderlaget ställda kvalificeringskraven. Ibrahims A & Ö AB kan
därför inte godkännas som utförare enligt LOV av personlig assistans samt
ickevalsalternativet för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB i
Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Anbud från Ibrahims A & Ö AB, daterat 2013-12-02
Tjänsteskrivelse, kommunens upphandlingsenhet 2013-12-06
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-13
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att inte godkänna Ibrahims A & Ö AB som utförare enligt LOV i Lunds
kommun av personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet för personer
som är ersättningsberättigade enligt SFB.

Beslut expedieras till:
Ibrahims A & Ö AB
Kommunens upphandlingsenhet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 14
Drift av servicebostäderna Spolegatan 7b samt Örnvägen
20 och 24
Dnr VOO 2014/0032
Sammanfattning
Efter upphandling enligt LOU (lag om offentlig upphandling) tecknades 2008
avtal med Attendo LSS avseende driften av verksamheten av tre servicebostäder
om sammanlagt 21 lägenheter på Spolegatan 7b, Örnvägen 20 och 24 i Lund.
Avtalet löper för tid till och med 2015-08-31.
Vård och omsorgsförvaltingen föreslår att en upphandling enligt LOU
genomförs avseende driften av verksamheten vid ovan nämnda servicebostäder
med avtalsperiod som omfattar tiden från och med 2015-09-01 till och med
2021-09-30 med rätt till förlängning till och med 2024-09-30.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-09
Tidplan
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att
verksamheten ska återgå i kommunal regi.
Tove Klette (FP) med instämmande av Lena Arnesen (M), John Lager (C) och
Maj Adolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Tove Klettes (FP) med flera yrkande
om bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att förbereda och genomföra en kvalitetsupphandling
enligt LOU avseende driften av servicebostäderna Spolegatan 7b, Örnvägen 20
och 24, samt
att avtalsperioden ska omfatta tiden från och med 2015-09-01 till och med 202109-30 med rätt till förlängning till och med 2024-09-30.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V) och Christina Sjöström (MP)
lämnar skriftlig reservation.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

Beslut expedieras till:
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 15 Vård- och omsorgsnämnden i Lund 2014-02-12
Drift av servicebostäderna Spolegatan 7b samt Örnvägen 20 och 24
Dnr VOO 2014/0032
Den borgerliga majoriteten beslutade
• att uppdra till förvaltningen att förbereda och genomföra en kvalitetsupphandling enligt LOU
avseende driften av servicebostäderna Spolegatan 7b, Örnvägen 20 och 24.
• att avtalsperioden ska omfatta tiden från och med 2015-09-01 till och med 2021-09-30 med
rätt till förlängning till och med 2024-09-30.
Vi (S, V och mp) yrkade att verksamheten ska övergå till kommunal drift.
Vi anser att ska bedrivas i egen regi. Att utsätta de som bor i servicebostäderna,
- enskilda med bestående funktionsnedsättningar och rätt till LSS-insatser,
- deras personliga hem liksom
- det stöd och den service som de behöver och som är kopplat till deras bostad,
att utsätta dem för regelbundna upphandlingar som den borgerliga majoriteten gör, är att bryta
den enskildes lagliga rätt till kontinuitet, självbestämmande och integritetsskydd.
Vi har i färskt minne hur stor oro som tidigare upphandlingar och förändringar skapat hos berörda
och deras anhöriga. De behöver och har rätt till trygghet och att ha en förutsägbar tillvaro. De
boende ska inte behöva oroa sig för att deras hem den omsorg och vård de så väl behöver, ska
läggas ut till olika vårdföretag att köpslå och konkurrera om. Även om förfrågningsunderlagen
som används, blir väl genomarbetade, är det omöjlighet att kunna förutse och beakta alla de
situationer och aspekter som kan uppstå i människors liv och i mellanmänskliga möten under
avtalsperioder på flera år. Vård och omsorg passar helt enkelt inte till sitt väsen för upphandling.
Desto bättre passar det för förtroendevalda politiker som vill köpa sig fri och lämna över ansvaret
för verksamhetens drift till privata aktörer på en handelsmarknad.
Det borgerliga initiativet att besluta om nya upphandlingar drygt halvåret före nästa kommunval
finner vi synnerligen anmärkningsvärt. Vi inom S, V och mp är beredda att ta det ansvar som
Lunds medborgare kan kräva av oss som förtroendevalda kommunpolitiker. Vi yrkar på att
verksamheten övergår till kommunal drift och består i kommunal drift dvs. därefter inte utsätts
för fler upphandlingar.
För Socialdemokratiska
gruppen

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet de Gröna

Ann-Margreth Olsson

Lars A. Ohlsson

Christina Sjöström

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 15
Ställningstagande till framtida drift av särskilt boende för
äldre
Dnr VOO 2014/0029
Sammanfattning
Carema care AB (Vardaga) har sedan 2008-09-01 i enlighet med tecknat avtal
med Lunds kommun ansvar för driften av verksamheten vid särskilda boenden
Björkbacken, Solbacken, Österbo och Fäladshöjden. Avtalet har förlängts en
gång för perioden 2013-09-01 – 2015-08-31 och upphör därefter att gälla.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-17
Preliminär tidplan för upphandlingar enligt LOU
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att
verksamheten ska återgå i kommunal regi.
Tove Klette (FP) med instämmande av Lena Arnesen (M), John Lager (C) och
Maj Adolfsson (KD) yrkar att verksamheten ska upphandlas samt i övrigt bifall
till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Tove Klettes (FP) med flera yrkande
om att verksamheten ska upphandlas samt i övrigt bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att snarast påbörja en kvalitetsupphandling enligt
LOU av de särskilda boendena Björkbacken, Solbacken, Österbo och
Fäladshöjden med en avtalstid på sju (7) år med möjlighet till förlängning med
tre (3) år,
att upphandlingen omfattar insatser i form av stöd, service och omvårdnad samt
hälso- och sjukvård i särskilt boende,
att upphandlingen omfattar driften av ett eventuellt ersättningsboende för
Österbo, samt
att förvaltningen genomför upphandlingsarbetet i enlighet med bifogad
preliminär tidplan för upphandling.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V) och Christina Sjöström (MP)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 16 Vård- och omsorgsnämnden i Lund 2014-02-12
Ställningstagande till framtida drift av särskilt boende för äldre
Dnr VOO 2014/0029
Carema care AB (Vardaga) har sedan 2008-09-01 i enlighet med tecknat avtal med Lunds
kommun ansvar för driften av verksamheten vid särskilda boenden Björkbacken, Solbacken,
Österbo och Fäladshöjden. Avtalet har förlängts en gång för perioden 2013-09-01 – 2015-08-31
och upphör därefter att gälla. Den borgerliga majoriteten beslutade:
• att under förutsättning att verksamheten inte skall återgå till kommunal drift, uppdra till
förvaltningen att snarast påbörja en kvalitetsupphandling enligt LOU av de särskilda
boendena Björkbacken, Solbacken, Österbo och Fäladshöjden med en avtalstid på sju (7)
år med möjlighet till förlängning med tre (3) år.
• att upphandlingen omfattar insatser i form av stöd, service och omvårdnadsamt hälso- och
sjukvård i särskilt boende.
• att upphandlingen omfattar driften av ett eventuellt ersättningsboende för Österbo.
Vi (S, V och mp) yrkade att verksamheten ska övergå till kommunal drift och reserverar oss mot
det borgerliga beslutet.
Att utsätta äldre vårdbehövande med rätt enligt Socialtjänstlagen till bostad i särskilt boende, att
deras hem upphandlas och från ena dagen till den ena dagen till den andra byter regim, är att
bryta den enskildes lagliga rätt till kontinuitet, självbestämmande och integritetsskydd. Har de
berörda tillfrågats? Vill de vara med om att deras hem och den vård de behöver konkurrensutsätts
– igen? Vi har i färskt minne hur stor oro som tidigare upphandlingar och förändringar skapat
hos berörda och deras anhöriga. De behöver och har rätt till trygghet och att ha en förutsägbar
tillvaro. De boende ska inte behöva oroa sig för att deras hem den omsorg och vård de så väl
behöver, ska läggas ut till olika vårdföretag att köpslå och konkurrera om.
Även om de förfrågningsunderlag som används, blir väl genomarbetade, är det omöjlighet att
förutse och beakta alla de situationer och aspekter som kan uppstå i människors liv och i
mellanmänskliga möten under avtalsperioder på flera år. Vård och omsorg passar helt enkelt inte
till sitt väsen för upphandling. Desto bättre passar det för förtroendevalda politiker som vill köpa
sig fri och lämna över ansvaret för verksamhetens drift till privata aktörer på en handelsmarknad.
Det borgerliga initiativet att besluta om nya upphandlingar drygt halvåret före nästa kommunval
finner vi synnerligen anmärkningsvärt. Vi inom S, V och mp är beredda att ta det ansvar som
Lunds medborgare kan kräva av oss som förtroendevalda kommunpolitiker. Vi yrkar på att
verksamheten övergår till kommunal drift och består i kommunal drift dvs. därefter inte utsätts
för fler upphandlingar.
För Socialdemokratiska
gruppen

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet de Gröna

Ann-Margreth Olsson

Lars A. Ohlsson

Christina Sjöström

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 16
Förlängning av avtal särskilt boende äldre – Nibblegården
och Ärtan
Dnr VOO 2014/0035
Sammanfattning
Avtal har tecknats mellan Lunds kommun och Carema care AB (Vardaga)
avseende driften av verksamheten vid Nibblegården och Ärtan under perioden
2010-08-01 – 2015-09-30. Avtalet kan förlängas med två (2) år till och med
2017-09-30. Därefter upphör avtalet att gälla.
Carema care AB har under avtalsperioden bytt namn till Vardaga.
Beslutsunderlag
Avtal avseende driften av verksamheten vid Nibblegården och Ärtan
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-17
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att
verksamheten ska återgå i kommunal regi.
Tove Klette (FP) med instämmande av Lena Arnesen (M), John Lager (C) och
Maj Adolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Tove Klettes (FP) med flera yrkande
om bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att förlänga nuvarande avtal med Vardaga avseende driften av verksamheten vid
Ärtan och Nibblegården med oförändrade villkor för perioden 2015-09-01 –
2017-09-30, samt
att uppdra åt ordföranden och förvaltningschef att underteckna avtalet.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V) och Christina Sjöström (MP)
lämnar skriftlig reservation.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

Beslut expedieras till:
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten
Fredrik Green, Vardaga
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 17 Vård- och omsorgsnämnden i Lund 2014-02-12
Förlängning av avtal särskilt boende äldre – Nibblegården och Ärtan
Den borgerliga majoriteten har beslutat att förlänga nuvarande avtal med Vardaga avseende
driften av verksamheten vid Ärtan och Nibblegården med oförändrade villkor för perioden 201509-01 – 2017-09-30
Det borgerliga initiativet att besluta om förlängning av avtalet drygt ett halvår före nästa
kommunval finner vi ytterst anmärkningsvärt och beklagligt.
Vi inom S, V och mp yrkar på att verksamheten övergår till kommunal drift och består i
kommunal drift.

För Socialdemokratiska
gruppen

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet de Gröna

Ann-Margreth Olsson

Lars A. Ohlsson

Christina Sjöström

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 17
Förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan
Dnr VOO 2014/0034
Sammanfattning
Vård och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till kompetensutvecklingsplan för år 2014. Varje verksamhetsområde har utarbetat en
kompetensutvecklingsplan för sitt område. Gemensamma större
utbildningsinsatser (verksamhets- och/eller förvaltningsövergripande) har sedan
sammanställs i en gemensam förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan 2014-01-15.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-20.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa förvaltningens förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan
för år 2014.

Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 18
Penninggåva till träffpunkt för seniorer
Dnr VOO 2014/0020
Sammanfattning
Seniorverksamheten har underrättats att en penninggåva på 10 000 kr har
lämnats till träffpunkt Laurentiigatan.
Beslutsunderlag
Kopia på skrivelse 2011-07-21, bevittnad 2014-01-02
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-20
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att tacksamt mottaga penninggåvan, samt
att träffpunktens personal i samråd med rådstuga disponerar penninggåvan för
verksamhet eller inköp.

Beslut expedieras till:
Träffpunkt Laurentii
Ekonomigruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 19
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016
a. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lund,
hemtjänst och särskilt boende, Socialstyrelsen, 2014-01-13
Dnr VOO 2013/0476
b. Kompletterande svar på revisionsrapport – Granskning av kvalitet inom
hemvården, 2014-01-20
Dnr VOO 2013/0237
c. Övergripande handlingsplan för Hemvården utifrån Arbetsmiljöverkets
inspektionsmeddelande
Dnr VOO 2013/0127
d. Turordning 2014 - Personlig assistans, ickevalsalternativ, 2013-12-13
Dnr VOO 2014/0049
e. Inspektionen för vård och omsorg, beslut, Tillsyn av Solhem, äldreboende,
Lunds kommun, 2013-12-20
Dnr VOO 2013/0330
f. Inspektionen för vård och omsorg, beslut, Tillsyn av Fästan, äldreboende,
Lunds kommun, 2013-12-20
Dnr VOO 2013/0331
g. Socialstyrelsens beslut, Prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier
2013, 2013-12-12
h. Sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet, 2013-11-19
i. Sammanträdesprotokoll från Kommunala handikapprådet, 2013-12-03
Dnr VOO 2013/0481
j. Sammanträdesprotokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp,
2014-01-30
k. Avtalsuppföljning Kasper Care för utförande av ledsagar- och avlösarservice
enligt LSS i Lunds Kommun, 2013-10-08
l. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Nimbus dagliga verksamhet,
Stångbygården, Attendo LSS för utförande av daglig verksamhet enligt 9:10 LSS
i Lunds kommun, 2013-10-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

m. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Kulturcentrum för utförande av
daglig verksamhet enligt LSS i Lunds Kommun,
2013-10-25
n. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning – Svanen Hemtjänst i Lund, 201312-09
o. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning – Samhall Hemtjänst i Lund, 201312-16
p. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Agaten Hemtjänst i Lund, 2014-0110
q. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2013-11-28 § 228 Reviderad
budget 2014
Dnr VOO 2013/0464
r. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2013-12-04 § 360
Kommunövergripande interna kontrollmål 2014
Dnr VOO 2013/465
s. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2013-12-04 § 368 Inkommen
skrivelse från Byarådsalliansen
Dnr VOO 2013/0470
t. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014-01-08 § 3 Kommunstyrelsens
handlingsplan för intern kontroll 2014
Dnr VOO 2013/0486
u. Servicenämndens sammanträdesprotokoll 2013-12-11 § 117
Matkupongspriser i Lunds kommun 2014
Dnr VOO 2013/0480

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 20
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 3 december 2013 till
och med den 4 februari 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 3 december 2013
till och med den 4 februari 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 30 november 2013 till
och med den 6 februari2014
Övriga delegationsbeslut
Ordförandebeslut, 2013-12-16, Årlig justering av förbehållsbelopp och avgifter
inom äldre- och handikappomsorg avseende 2014, Lars Johansson
Dnr VOO 2013/0390
Ordförandebeslut, 2013-12-16, Årlig justering av avgifter och förbehållsbelopp
för medflyttande person vid parboendebeslut, Lars Johansson
Dnr VOO 2013/0392
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, 2013-12-30, Yttrande angående
beslut Dnr 9.2-16237/2012-13, Susanne Leijon
Dnr VOO 2012/0439
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, 2014-01-07, Begäran om
uppgifter på grund av ofullständig utredning enligt lex Sarah. Dnr 8.1.244181/2013
Dnr VOO 2013/0423
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah, hemvården
väster, 2013-12-30, Ewa Danielsson
Dnr VOO 2013/0484
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah, hemvården
Torn, 2014-01-20, Veronica Wehlin
Dnr VOO 2014/0004
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah, hemvården
Torn, 2014-01-21, Veronica Wehlin
Dnr VOO 2014/0028

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-02-12

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah,
Höjeågården, 2014-02-01, Veronica Wehlin
Dnr VOO 2014/0044
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah, Äldreboende
Linelyckan, 2014-01-30, Ewa Danielsson
Dnr VOO 2014/0045
Yttrande över detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m.m. och del av kvarteret
Bullerbyn i Lund, Lunds kommun (granskning), 2014-02-07, Seth Pettersson
Dnr VOO 2013/0281
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan från den 1 januari 2014 till och med den 4 februari 2014,
Therese Paulsson
Boende och habilitering för personer med funktionsnedsättning
Beslut om disciplinär åtgärd, 2013-12-18, Helene Hellström
Beslut om disciplinär åtgärd, 2014-01-17, Helene Hellström
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014-02-12

§ 21
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Maj Adolfsson (KD) och Karin Oscarsson (V) deltar i
konferensen ”Ska äldre särbehandlas? - äldrevården ur ett etiskt perspektiv” den
27 februari 2014 i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande

