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Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-19

Övriga närvarande:

Justerare

Birgitta Åkerson, projektledare, §§ 27-30
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 23-40
Cecilia Åmark, kvalitetsutvecklare SoL, §§ 23- del av 25
Seth Petersson, förvaltningschef, § 30 jävig, deltar ej
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 23-40
Therese Paulsson, handikappsekreterare
Veronica Welin, verksamhetschef, §§ 23- del av 25
Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef
Johanna Lindblom, biståndshandläggare, §§ 23- del av 25
Lena Fivén, kvalitetsutvecklare HSL, §§ 23- del av 25
Lena Hansen, Kommunal, §§ 23-40
Kerstin Ekoxe, Kommunal, §§ 23-40
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 38
Gullevi Blixt, kvalitetsutvecklare HSL, §§ 23- del av 25
Helena Falk, tillträdande nämndsekreterare, §§ 23-40

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Lars A. Ohlsson (V) till justerare och Maj Adolfsson (KD) till ersättare,
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 26 mars 2014
klockan 08.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014-03-19

§ 24
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ärendet Laglighetsprövning enligt kommunallagen, som finns på tilläggslista,
flyttas till efter ärendet Månadsuppföljning per februari 2014, samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen inklusive tilläggslista.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Förvaltningen informerar
Redovisning av nämndsuppdrag avseende hemvårdens insatser i samband med
vård i livets slutskede
Kvalitetsutvecklare och biståndshandläggare informerar om det uppdrag som
man har arbetat med utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut 2013-02-13 § 9
avseende att kartlägga de insatser som kommunens hemvårdsorganisation gör i
samband med vård i livets slutskede.

Plan för sommaren 2014
Biträdande förvaltningschef informerar om förvaltningens plan för sommaren
2014.

Värpinge särskilt boende för äldre
Ny verksamhetschef för verksamhetsområde särskilt boende för äldre Veronica
Welin presenterar sig.
Veronica informerar om situationen på Värpinge äldreboende, vad som har hänt
sedan december 2013 och hur arbetet nu går vidare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Redovisning av nämndsuppdrag avseende hemvårdens
insatser i samband med vård i livets slutskede
Dnr VOO 2014/0086
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträde 2013-02-13 § 9
”Förslag till nya riktlinjer för beslut om insatser enligt socialtjänstlagen” om att
ge förvaltningen i uppdrag,
att mot bakgrund av att regionen har samlat sitt ansvar för palliativ
specialistvård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) helt under
primärvården göra en kartläggning av de insatser kommunens
hemvårdsorganisation i nuläget gör i samband med vård i livets
slutskede, samt
att utifrån resultatet av kartläggningen eventuellt föreslå förändringar, samt
därvid särskilt beakta olika gruppers olika behov av stöd.
En arbetsgrupp tillsattes och kartläggningen redovisas i bilagda tjänsteskrivelser.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-09-13 Rutin ”Förhållningssätt för
personal vid palliativ hemsjukvård när det finns hemmaboende omyndiga barn”
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-05 ”KorttidsvårdASiH ”
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-05 ”Palliativ vårdUtredning”
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-24
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare utifrån föreslagna
förbättringsområden i tjänsteskrivelse ”Palliativ vård-Utredning” 2014-02-05.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Remissvar angående bildandet av en regional
utvecklingsenhet inom Kommunförbundet Skåne
Dnr VOO 2013/0453
Sammanfattning
Kommunförbundet Skånes arbetsutskott har skickat ett förslag på inrättande av
en regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne på remiss.
Utvecklingsenheten ska rikta sig till socialtjänstens verksamheter inom
individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg utifrån socialtjänstens
särskilda behov av kunskapsutveckling. Då remissen berör både vård- och
omsorgsnämnden och socialnämnden har vård- och omsorgsförvaltningen
och socialförvaltningen skrivit ett gemensamt remissvar.
Förvaltningarna är positiva till att det ska finnas möjlighet till ett regionalt
utvecklingsstöd för kommunerna. Vård- och omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen bedömer emellertid att organisationen för det regionala
utvecklingsstödet bör utformas med en hög grad av flexibilitet så att den hela
tiden kan anpassas utifrån det aktuella behovet av utvecklingsstöd.
Förvaltningarna bedömer att det skulle bli mer kostnadseffektivt för
kommunerna. Därutöver bör en översyn göras av den utvecklingsstruktur som
idag finns inom Kommunförbundet Skåne med syfte att skapa en gemensam
organisation för forskning, utveckling och stöd till socialtjänsten
i Skåne.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens och Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
2014-02-14
Kommunförbundet Skåne 2013-12-05, Remiss angående bildandet av en
regional utvecklingsenhet inom Kommunförbundet Skåne
Kommunförbundet Skåne 2013-11-05, Förslag på regional utvecklingsenhet för
socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-02-14.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden/Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförbundet Skåne
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Remissvar angående LundaMa Ts III
Dnr VOO 2014/0047
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt förslag till LundaMa Ts III, strategi för ett
hållbart transportsystem i Lunds kommun till vård- och omsorgsnämnden på
remiss. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till att Lunds kommun tar
fram en strategi som ska bemöta de utmaningar som kommunen står inför.
Förvaltningen vill dock lyfta fram vissa synpunkter.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-30 PM Mål och uppföljning –Lunda
Ma TS III
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-14 LundaMa Ts III, strategi för ett
hållbart transportsystem i Lunds kommun-remissversion
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-14 Bilaga, Barn- och
hälsokonsekvensbedömning av LundaMaTs III
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-10 Sammanställning av effekter och
genomförande av LundaMaTs II
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-10 PM Trafiken i en attraktiv stad
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-09, LundaMa Ts III, strategi för ett
hållbart transportsystem i Lunds kommun-missivskrivelse till remissversion
Trivector studie 2013-12-02 Framgångsfaktorer för samverkan i regional
planering
Koucky & Partners AB rapport 2013-11 Fördjupad omvärldsbevakning inom
hållbar mobilitet
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-03-07.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Skrivelse Avskaffa delade turer för personalen inom vårdoch omsorg
Dnr VOO 2014/0048
Sammanfattning
Till vård- och omsorgsnämnden har det inkommit en Skrivelse 2014-02-24
”Avskaffa delade turer för personalen inom vård- och omsorg” från S-gruppen i
vård- och omsorgsnämnden genom Ann-Margreth Olsson (s). S-gruppen föreslår
att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa vad som
krävs i form av ekonomiska resurser, organisation och arbetssätt för att avskaffa
delade turer inom förvaltningens verksamheter.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-24
S-gruppen i vård- och omsorgsnämnden Skrivelse 2014-02-11 Avskaffa delade
turer för personalen inom vård- och omsorg
Yrkanden
Lars Johansson (M) med instämmande av Tove Klette (FP), John Lager (C) och
Maj Adolfsson (KD) yrkar:
att uppdra till förvaltningen att göra en kartläggning av förekomsten av delade
turer, samt
att därmed anse skrivelsen besvarad.
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och
Lars A. Ohlsson (V) yrkar avslag på Lars Johanssons (M) med flera förslag och
bifall till skrivelsen i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Lars Johanssons (M) med flera
yrkande.
Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Lars Johanssons (M) med flera yrkande.
Nej för bifall till Ann-Margreth Olssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Ledamot
Lars Johansson (M)
Lena Arnesen (M)
Tove Klette (FP)

Justerare

Ja
X
X
X

Nej

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Bina Sjökvist (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

X
X
X
X
X
X
X
X
5

6

Vård- och omsorgsnämnden beslutar således i enlighet med Lars Johanssons (M)
med flera yrkande.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att göra en kartläggning av förekomsten av delade
turer, samt
att därmed anse skrivelsen besvarad.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP) och Lars A. Ohlsson (V)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Akten

Sammanträdet ajourneras klockan 18.35 - 19.05.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reservation ärende 7 till fördel för eget yrkande
Vård- och omsorgsnämnden i Lund, onsdagen den 19 mars 2014
Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande
att
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa vad som krävs i
form av ekonomiska resurser, organisation och arbetssätt för att avskaffa delade turer inom
förvaltningens verksamheter
Vi vill att avskaffandet av delade turer verkligen förbereds för genomförande så snart
som möjligt.
I avtalet för 2013-2016 mellan Kommunal och arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) utlovas att delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid
arbetstidsförläggning ska eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen.
Forskning visar att delade arbetspass kan leda till mycket stora problem. Uppehållen mellan
arbetspassen är svåra att använda på ett vettigt sätt och både fritiden och det sociala livet
påverkas negativt. Det blir problem med barntillsyn. Familjelivet påverkas negativt. Samband
mellan arbete på delade turer och problem med sociala relationer har kunnat bevisas av
Stressforskningsinstitutet. (Åkerstedt, Ingre, & Kecklund, 2012)
Personal i Lunds kommun ska ha arbetsschema som både är förenliga med de behov som
verksamhetens har och vad som behövs för att värna om personalens hälsa och välbefinnande
både i och utanför arbetet. Arbetsscheman med delade turer som nu är vanligt (uppgift vid
AU-sammanträde i Vård- och omsorgsnämnden i januari 2014) ska därför avskaffas och
endast undantagsvis komma i fråga.

För den socialdemokratiska
gruppen

Ann-Margreth Olsson (S)
2 vice ordförande

För Miljöpartiet

För Vänsterpartiet

Christina Sjöström

Lars A. Ohlsson
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§ 30
Ansökan om subvention av trygghetsbostäder
Dnr VOO 2013/0362
Sammanfattning
Clara och Per Perssons stiftelse har 2013-10-08 ansökt om subvention av 11
lägenheter som trygghetsbostäder. Nämndens fastställda riktlinjer för att beviljas
subvention uppfylls inte helt. Förvaltningen bedömer dock att avvikelserna inte
utgör ett hinder för att subvention av trygghetsboendet ska kunna beviljas för 10
lägenheter. Förvaltningen har i bedömningen av den fysiska utformningen på
boendet lagt vikten på att lägenheterna beviljats statligt investeringsstöd för
trygghetsbostäder. Utifrån erfarenheten av de ansökningar som inkommit sedan
möjligheten att söka subvention infördes 2011 drar förvaltningen slutsatsen att
riktlinjerna bör ses över. Bedömningen är att den fysiska utformningen i
nuvarande riktlinjer har för stort tyngd.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2010-06-09 § 77
Ansökan Clara och Per Perssons stiftelse 2013-10-08
Länsstyrelsen Beslut om investeringsstöd till äldrebostäder mm 2013-11-12
Kompletterande ritning 2013-12-03
Kompletterande ritning tröskel badrum 2014-01-15
Kompletterande ritning kök 2014-01-15
Kompletterande mail om tvättstuga 2014-01-30
Kompletterande ritning tvättstuga 2014-01-30
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07
Yrkanden
Mai Almén (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och Lars A.
Ohlsson (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Tove Klette (FP) med instämmande av Rune Rydén (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.
Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande
voteringsordning:
Ja för bifall till Tove Klettes (FP) med flera yrkande.
Nej för bifall till Mai Alméns (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamot
Rune Rydén (M)
Lena Arnesen (M)
Tove Klette (FP)
Bina Sjökvist (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 bevilja subvention av trygghetsbostäder from den 1 februari 2014 under
förutsättning att en värdinna bemannar boendet varje dag,
att bevilja subvention med 132 000 kr för värdinna avseende 12 månader,
att bevilja subvention med 20 000 kr för gemensamhetslokal avseende 12
månader,
att beslut om eventuell förlängning av subvention trygghetsboende ska ske en
gång per år,
att vid ansökan om förlängd subvention ska ansökan innehålla uppföljning av
föregående års verksamhet, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nya riktlinjer för subvention
av trygghetsbostäder.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars Johansson (M) och Seth Pettersson,
förvaltningschef, i handläggningen av detta ärende.
Reservationer
Mai Almén (S), Christina Sjöström (MP) och Lars A. Ohlsson (V) lämnar
skriftlig reservation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Clara och Per Perssons stiftelse
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 8 Subvention av trygghetsbostäder
Vård- och omsorgsnämnden i Lund, onsdagen den 19 mars 2014
Vi reserverar oss emot att Stiftelsen Clara och Per Persson under rådande förhållanden
beviljas kommunala subventioner.
Det finns många utformningar som har brister i dessa byggnader, vilket också förvaltningen
påpekar i sin skrivelse. Trösklarna till badrummen är t ex felaktigt utformade, tvättstugan är
inte utformad efter gällande byggregler, det saknas handikapptoalett vid tvättstugan (och till
aktivitetsrummet, som finns i samma våningsplan) och det finns ingen möjlighet att
kommunicera med någon utanför hissen om den skulle stanna med passagerare i mellan
våningsplanen. Förvaltningen avser att dessa brister vid behov ska åtgärdas som
Bostadsanpassningar - med skattemedel . Enligt gällande regler för Bostadsanpassning får inte
sådana brister åtgärdas där byggherren från början skulle ha byggt annorlunda enligt
lagstiftningen.
Vidare är dörrbredden för smal till boendets aktivitetsrum (många personer i rullstol riskerar
att klämma sina fingrar, passbitar saknas i lägenheterna vid en del högskåp (kravet finns för
att skåpen lätt ska kunna öppnas av person med rollator eller i rullstol), ytterligare en lägenhet
(förutom den som Länsstyrelsen påpekat) har för litet sovrum, i en lägenhet är handfatet och
dörren i badrummet placerat så att det är svårt att komma in i utrymmet med rullstol eller
rollator. Var man vid brand inväntar hjälp att utrymma på det gemensamma samvaroplanet
eller från källarplanet är inte tydligt redovisat. All utrymning måste ske via trappor. Man
följer alltså inte gällande byggregler, Svensk standard för bostäder och
Basutformningsprogrammet i enlighet med Vård- och omsorgsnämndens regler för rätten till
subvention av trygghetsbostäder.
Så länge som stiftelsen inte uppfyller de krav som Vård- och omsorgsnämnden ställer för
subventioner av trygghetsbostäder, ska subventioner inte beviljas.
För den socialdemokratiska
gruppen

Ann-Margreth Olsson (S)
2 vice ordförande

För Miljöpartiet

För Vänsterpartiet

Christina Sjöström

Lars A. Ohlsson
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§ 31
Ansökan/anbud från Femtiofemplus gällande hemvård
LOV
Dnr VOO 2013/0463
Sammanfattning
Femtiofemplus har inkommit med en ansökan/anbud om att utföra serviceinsatser inom hemvården i Lunds kommun.
Vård- och omsorgsförvaltningen träffade den 21 januari Mats Liljekvist,
kontaktperson för anbudet för avstämning av utförarens förmåga att tillgodose de
krav som Lunds kommun ställer. Vid mötet deltog också Mona och Bengt
Nilsson, vilka har ett franchiseavtal med Femtiofemplus om RUT och ROT
uppdrag i Lund-Lomma-Bjärred-Landskrona (platschefer). Utföraren bedöms
uppfylla kraven.
Upphandlingsenheten har kontrollerat företagets ekonomiska och finansiella
ställning enligt kraven i förfrågningsunderlaget, vilka bedöms vara uppfyllda.
Upphandlingsenheten har också granskat ansvarsfrågan vid franchiseavtal.
Förutsatt att det klart och tydligt framgår att hela ansvaret ligger på
franchisegivaren, Femtiofemplus, föreligger inget hinder att teckna avtal med
dem.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna Femtiofemplus som utförare av
serviceinsatser i Lunds kommun och teckna avtal från och med
2014-04-01 och tillsvidare.
Beslutsunderlag
Anbud från Femtiofemplus AB, daterad 2013-10-30
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-10
Yrkanden
Lars A. Ohlsson (V) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och AnnMargreth Olsson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Lars Johansson (M) med instämmande av Tove Klette (FP), 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 Lars Johanssons (M) med flera
yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Femtiofemplus som utförare av serviceinsatser inom hemvården i
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Lunds kommun,
att uppdra åt ordförande och förvaltningschef att teckna avtal med
Femtiofemplus från och med 2014-04-01 och tillsvidare.
Reservationer
Lars A. Ohlsson (V), Christina Sjöström (MP) och Ann-Margreth Olsson (S)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Femtiofemplus, Jan Nyberg
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson
Akten
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Reservation ärende 9; Ansökan/anbud från Femtiofemplus
gällande hemvård LOV.
Vi motsätter oss privata vinstintressen inom hemvården och LOV. Syftet med LOV, som vi
ser det, är att öka graden av privatiseringar. Det är ingen lag om valfrihet för äldre och

vårdbehövande. Enskilda skall inte behöva ta ansvar och välja bort dåliga verksamheter.
Vi reserverar oss därför till beslutet till förmån för vårt eget yrkande.

Lund den 19 mars 2014

Lars A. Ohlsson (V) ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden

Ann-Margreth Olsson (S) gruppledare i Vård- och Omsorgsnämnden

Christina Sjöström (MP) ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-03-19

§ 32
Ansökan/anbud från Skånes Alltjänst gällande hemvård
LOV
Dnr VOO 2014/0024
Sammanfattning
Skånes Alltjänst har inkommit med en ansökan/anbud om att utföra service-,
omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser inom hemvården i Lunds kommun.
Upphandlingsenheten har kontrollerat företagets ekonomiska och finansiella
ställning enligt kraven i förfrågningsunderlaget, vilka bedöms vara uppfyllda.
Vård- och omsorgsförvaltningen träffade den 23 januari
, vd,
, socionom och
, undersköterska för avstämning av
utförarens förmåga att tillgodose de krav som Lunds kommun ställer. Utföraren
bedöms inte uppfylla verksamhetskraven.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås avslå Skånes Alltjänsts ansökan/anbud om
att utföra service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser i Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Anbud från Skånes Alltjänst AB, daterad 2013-10-21
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-17
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avslå Skånes Alltjänsts ansökan/anbud om att få utföra service-, omvårdnadsoch hemsjukvårdsinsatser i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Skånes Alltjänst,
, vd
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson
Akten
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§ 33
Ansökan/anbud från Consultatore gällande hemvård LOV
Dnr VOO 2014/0073
Sammanfattning
Consultatore har inkommit med en ansökan/anbud om att utföra service-,
omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser inom hemvården i Lunds kommun.
Kvalificeringskraven kan för närvarande inte uppfyllas varför vård- och
omsorgsnämnden föreslås avslå Consultatores ansökan/anbud gällande hemvård.
Beslutsunderlag
Anbud från Consultatore AB, daterad 2014-01-20
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-11
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avslå Consultatores ansökan/anbud om att utföra service-, omvårdnads- och
hemsjukvårdsinsatser inom hemvården i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Consultarore,
Upphandlingsenheten, Birgitta Petrusson
Akten
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§ 34
Ansökan om auktorisation som fotterapeut
Dnr VOO 2014/0108
Sammanfattning
Jaqueline Neubert har inkommit med en ansökan om auktorisation som
fotterapeut i Lunds kommun. Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna
Jaqueline Neuberts ansökan eftersom hon uppfyller samtliga krav för
auktorisation.
Beslutsunderlag
Ansökan om auktorisation för fotvårdsverksamhet 2014-03-06
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att bevilja Jaqueline Neubert auktorisation som fotterapeut i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:
Jaqueline Neubert
Akten
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§ 35
Verksamhetsutveckling inom eHälsa 2014
Dnr VOO 2014/0112
Sammanfattning
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill
påskynda och underlätta utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten, och
Kommunförbundet Skåne (KFSK) har åtagit sig att organisera och stödja en
regional samverkan.
Förvaltningen kan ta del av stimulansmedel för projekt inom eHälsa under
förutsättning att alla kommuner i regionen undertecknar en överenskommelse
med KFSK. En annan förutsättning är att förvaltningen under året påbörjar
processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet
genom digital teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. Inom
förvaltningen finns för tillfället minst fem projektidéer för
verksamhetsutveckling inom eHälsa.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-10
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm,
samt
att underteckna avtalet Överenskommelse – Stimulansbidrag för regional
utveckling i samverkan inom eHälsa 2014.

Beslut expedieras till:
Thomas Wester, programområdesansvarig för eHälsa på Kommunförbundet
Skåne
Akten
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§ 36
Månadsuppföljning per februari 2014
Dnr VOO 2014/0023
Sammanfattning
Verksamheterna redovisar en prognos på plus 4,0 mnkr baserat på två månaders
redovisning.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-17
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen per februari 2014.

Beslut expedieras till:
Akten
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§ 37
Laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dnr VOO 2014/0106
Sammanfattning
Föreläggande om yttrande har inkommit från Förvaltningsrätten i Malmö
angående laglighetsprövning av vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-02-12
§§ 14, 15 och 16 gällande avtalslängd vid upphandling. Förvaltningsrätten begär
skriftligt yttrande senast 2014-04-01.
Beslutsunderlag
Anmodan från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-03-05
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö 2014-03-11
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-18
Yrkanden
Lars Johansson (M) yrkar
att vård- och omsorgsnämnden i första hand begär anstånd hos förvaltningsrätten
så att ärendet kan hanteras vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde
den 15 april 2014,
att vård- och omsorgsnämnden i andra hand sätter in ett extra
nämndsammanträde den 1 april 2014 klockan 18.00.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsnämnden i första hand begär anstånd hos förvaltningsrätten
så att ärendet kan hanteras vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde
den 15 april 2014,
att vård- och omsorgsnämnden i andra hand sätter in ett extra
nämndsammanträde den 1 april 2014 klockan 18.00.

Beslut expedieras till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Akten
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§ 38
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016
a. Redovisning av avvikelser år 2013, vård- och omsorgsförvaltningen,
03-10
Dnr VOO 2014/0111

2014-

b. Rapport från nationella kvalitetsregister år 2013, vård- och
omsorgsförvaltningen, 2014-03-10
Dnr VOO 2014/0110
c. Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen år 2013
Dnr VOO 2014/0060
d. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Misa för utförande av daglig
verksamhet enligt LSS i Lunds kommun, 2013-12-19
e. Sammanträdesprotokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp,
2014-03-06
f. Verksamhetsberättelser för Central administration, vård- och
omsorgsförvaltningen i Lund, år 2013
Dnr VOO 2014/0050
g. Verksamhetsberättelser för Myndighetsfunktionen, vård- och
omsorgsförvaltningen i Lund, år 2013
Dnr VOO 2014/0053
h. Verksamhetsberättelser för Boende och habilitering för personer med
funktionsnedsättning, vård- och omsorgsförvaltningen i Lund, år 2013
Dnr VOO 2014/0055
i. Verksamhetsberättelser för Stöd och aktivering för personer med
funktionsnedsättning, vård- och omsorgsförvaltningen i Lund, år 2013
Dnr VOO 2014/0056
j. Verksamhetsberättelser för Särskilt boende för äldre, vård- och
omsorgsförvaltningen i Lund, år 2013
Dnr VOO 2014/0057
k. Verksamhetsberättelser för Hemvård, rehabilitering och service för seniorer,
vård- och omsorgsförvaltningen i Lund, år 2013
Dnr VOO 2014/0059
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l. Verksamhetsberättelser för år 2013 avseende verksamheter i extern regi
Dnr VOO 2014/0052
m. Minnesanteckningar REKO möte 2014-02-26
Dnr VOO 2014/0100
n. Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 2014-2016, med utblick mot
2018
Dnr VOO 2013/0109

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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§ 39
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 5 februari 2014 till och
med den 11 mars 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 5 februari 2014
till och med den 11 mars 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 7 februari 2014 till och
med den 16 mars 2014
Övriga delegationsbeslut
Ordförandebeslut, 2014-02-17, Beslut om kurser och konferenser för
nämndsledamöter, Lars Johansson
Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte, 2014-02-11, Seth Petterson
Uppsägning och avskedande från arbetsgivarens sida, 2014-02-07, Ingegerd
Ahlberg
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, 2014-02-24, Begäran om
uppgifter på grund av ofullständig utredning enligt lex Sarah. Dnr 8.1.245210/2013
Dnr VOO 2013/0380
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan från den 5 februari 2014 till och med den 11 mars 2014,
Therese Paulsson
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 40
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Anette Mårtensson (MP) och Eva Olsson (S) deltar i seminariet
”Samverkan om hemsjukvård och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) den 24
april 2014 i Malmö,
att godkänna att Christina Sjöström (MP) deltar i konferens om utveckling och
forskning inom funktionshinderområdet i Öresundsregionen den 24 april 2014 i
Malmö, samt
att godkänna att Christina Sjöström (MP) och Eva Olsson (S) deltar i
konferensen ”Åren framför oss” den 25 april 2014 i Helsingborg.
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