Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-14
Plats och tid:
Ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00 - 21:20
Lars Johansson (M)
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Arnesen (M)
John Lager (C)
Maj Adolfsson (KD)
Mai Almén (S)
Eva Olsson (S), från och med § 60
Lars A Ohlsson (V)

Ersättare:

Rune Rydén (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Birgitta Darlin (FP), tjänstgör för Tove Klette (FP)
Helen Hassander (FP), tjänstgör för Bina Sjökvist (FP)
Martin Cruce (C)
Otto Berglund (S), tjänstgör för Eva Olsson (S) §§ 57-59
Anette Mårtensson (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP)
Karin Oscarsson (V)

Justerare:

Ann-Margreth Olsson (S) med Lars A. Ohlsson (V) som ersättare

Paragrafer:

§§ 57 - 70

Plats/tid för justering:

Vård- och omsorgsförvaltningen, Fäladstorget 1, Lund, den 19 maj 2014 kl 09.00

Underskrifter:

Sekreterare
Helena Falk

Ordförande
Lars Johansson

Justerare
Ann-Margreth Olsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

14 maj 2014

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift:
Helena Falk
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-14

Övriga närvarande:

Justerare

Anne Bing Tingström, verksamhetschef, §§ 57-59
Birgitta Åkerson, projektledare, §§ 60-62
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 57-69
Eva Danielsson, verksamhetschef, §§ 57-59
Helena Falk, Nämndsekreterare
Helene Hellström, verksamhetschef, §§ 57-59
Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef
Lena Thosteman, myndighetschef
Seth Petersson, förvaltningschef
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 57-69
Therese Paulsson, handikappsekreterare
Veronica Welin, verksamhetschef, §§ 57-59
Lena Hansen, Kommunal, §§ 57-69

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-14

§ 57
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Ann-Margreth Olsson (S) till justerare och Lars A. Ohlsson (V) till
ersättare,
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 19 maj 2014
klockan 09.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-14

§ 58
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att flytta ärendet Sekretess - Anmälningar till sist i dagordningen, samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

§ 59
Förvaltningen informerar
Verksamhetsberättelser för Myndighetsfunktionen 2013
Myndighetschef Lena Thosteman redogör för myndighetsfunktionens arbete
under 2013.
Verksamhetsberättelser för boende och habilitering för personer med
funktionsnedsättning 2013
Verksamhetschef Helene Hellström redogör för arbetet inom boende och
habilitering för personer med funktionsnedsättning under 2013.
Verksamhetsberättelser för stöd och aktivering för personer med
funktionsnedsättning 2013
Verksamhetschef Anne Bing Tingström redogör för arbetet inom stöd och
aktivering för personer med funktionsnedsättning under 2013.
Verksamhetsberättelser för hemvård, rehabilitering och service för seniorer 2013
Verksamhetschef Ewa Danielsson redogör för arbetet inom hemvård,
rehabilitering och service för seniorer under 2013.
Verksamhetsberättelser för särskilt boende för äldre 2013
Verksamhetschef Veronica Welin redogör för arbetet inom särskilt boende för
äldre under 2013.
Verksamhetsberättelser för gemensam administration 2013
Kvalitetschef Susanne Berg, ekonomichef Bo Svensson och biträdande
förvaltningschef Ingegerd Ahlberg redogör för arbetet inom gemensam
administration 2013

Sammanträdet ajourneras klockan 19.50 - 20.15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Yttrande avseende remiss Kostpolicy för Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0152
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått ett förslag till Kostpolicy för Lunds
kommun på remiss.
Beslutsunderlag
Kommunkontoret Hälsokonsekvensbedömning 2014-01-22
Kommunkontoret förslag Kostpolicy för Lunds kommun 2014-01-28
Kommunkontoret Remiss Kostpolicy för Lunds kommun 2014-04-09
Serviceförvaltningen Tjänsteskrivels 2014-04-09
Servicenämnden Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 § 41
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-30
Yrkanden
Anette Mårtensson (MP) med instämmande av Lars A. Ohlsson (V) yrkar att
andra stycket på sidan två i tjänsteskrivelsen som inleds med ”främja intaget av
grönsaker...” och tredje stycket som sträcker sig fram till rubriken
”Barnkonsekvensanalys” tas bort.
Lars Johansson (M), Birgitta Darlin (FP), John Lager (C), Maj Adolfsson (KD)
och Ann-Margreth Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Lars Johanssons (M) med flera yrkande.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-04-30.
Reservationer
Anette Mårtensson (MP) och Lars A. Ohlsson (V) lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservatiom ärende 4 Vård och omsorgsnämnden 2014-05-14
Mat och måltider har stor påverkan på allas liv. Det är viktigt att beakta såväl njutnings
aspekten som nutritionsaspekten. För äldre är nutritionsaspekten ytterst viktig och
möjligheten att välja mat är inte desto mindre viktig för dessa personer, precis som
yttrandet beskriver. För de som får all sin mat via kommunens försorg är såväl
valmöjligheten som beaktandet av nutritionen extra viktig. Vi anser dock att stycket om att
öka andelen grönsaker inte behöver flyttas från den allmänna delen av kostpolicyn till
stycket om skola och barnomsorg eftersom det tydligt framgår i kostpolicyn att
näringsinnehållet aldrig ska underordnas ambitionen att minska andelen kött.
Möjligheten att tillaga god mat som tillgodoser alla nutritionsbehov även äldre behöver ska
inte underskattas. Det finns många äldre idag som uppskattar och väljer vegetarisk mat
och gjort så en längre tid. Den gruppen lär öka för varje år.
Vi i Miljöpartiet reserverar oss därför mot att anta tjänsteutlåtandet i sin helhet till fördel för
vårt yrkande att stryka andra och tredje stycket på andra sidan av tjänsteskrivelsen
Anette Mårtensson (MP)
Lars A. Ohlsson (V)
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Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll

7

Sammanträdesdatum
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§ 61
Kartläggning delade turer för personal inom vård- och
omsorgsförvaltningen
Dnr VOO 2014/0048
Sammanfattning
Vård och omsorgsnämnden har 2014-03-19 § 29 gett förvaltningen i uppdrag att
göra en kartläggning av förekomsten av delade turer.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-14
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-03-19 § 29
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi motsätter oss delade turer och anmodar förvaltningen att arbeta för att
minimera dessa.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Yttrande avseende remiss Förändrad assistansersättning
- en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9
Dnr VOO 2014/0132
Sammanfattning
Lunds kommun har fått betänkandet Förändrad assistansersättning- en översyn
av ersättningssystemet (SOU 2014:9) på remiss. Utredningen föreslår att
ersättningen ska differentieras genom att en grundschablon och en
tilläggsschablon ska införas successivt from 2015. Enligt förslaget ska
grundschablonen, till skillnad från idag, täcka kostnader vid ordinarie assistents
sjukfrånvaro. Dessutom föreslås att krav på ett reglerat avtal mellan brukare och
anordnare införs successivt from 2015.
Beslutsunderlag
Betänkande Förändrad assistansersättning- en översyn av ersättningssystemet
(SOU 2014:9) 2014-03-21
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-14
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-05-14.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Slutrapport intern kontroll 2013
Dnr VOO 2012/0420
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden fastställde planen för 2013 års intern kontroll 201302-13 § 14. Planen omfattar 13 kontrollmål varav tre är kommungemensamma.
Vid den granskning av målen som genomfördes i slutet av 2013 framkom brister
i en del av de rutiner som ingick i granskningen. Rapporten delgavs vård- och
omsorgsnämnden 2013-12-05 § 143.
En efterföljande kontroll av de områden som uppvisade brister är nu genomförd
och inom några områden pågår arbetet med att åtgärda uppmärksammade brister.
I övriga områden har bristerna åtgärdats i enlighet med rapporten.
Beslutsunderlag
Rapport av intern kontroll 2013-11-04
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-21
Slutrapport av intern kontroll 2014-04-21
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att intern kontroll för 2013 är genomförd.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Framtidens ersättningssystem hemtjänst och
hemsjukvård
Dnr VOO 2014/0137
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningarna i Lund, Östersund och Sundsvall har ansökt
om och beviljats medel för ett projekt som handlar om ”Framtidens
ersättningssystem hemtjänst och hemvård”. Det är 4 000 tkr som har beviljats för
tiden 2014-04-01 till 2015-03-31 för de tre kommunerna.
Bakgrunden är att nuvarande ersättningssystem baseras på beslut om insatser
som ersätts antingen utifrån behovstimmar eller för den tid det tar att utföra
insatsen som oftast benämns utförd tid. I dessa ersättningssystem saknas
incitament på individnivå utifrån måluppfyllelse.
Syftet med projektet är ”att skapa ett nytt ersättningssystem som ger utförare
incitament att på individnivå för olika målgrupper styra mot mål och resultat” (ur
ansökan till Vinnova).
Inom vård- och omsorgsförvaltningen leds projektet av en styrgrupp vars
uppdrag är att ta fram förslag på ett nytt ersättningssystem för hemtjänst och
hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-05.
Ansökan till Vinnova, 2014-02-18
Beslutsmeddelande från Vinnova, daterat 2014-03-28
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att under projekttiden för ”Framtidens ersättningssystem för hemtjänst och
hemsjukvård” kan en särskild ersättning lämnas till hemvårdsområde Östra
Torn/Linero avseende behov/måluppfyllelse,
att under projektiden finansieras denna ersättning/premie inom ramen för vårdoch omsorgsnämndens kommunbidrag, samt
att beslut inom ramen för Vinnova projektet ”Framtidens ersättningssystem för
hemtjänst och hemsjukvård” delegeras till vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Myndighetschef
Verksamhetschef Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Verksamhetschef Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016
a. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per den 31 mars
2014 gällande äldreomsorg
Dnr VOO 2014/0153
b. Sammanträdesprotokoll från avtalsuppföljning Attendo hemvård i Lund,
2014-04-08
c. Sammanträdesprotokoll från avtalsuppföljning Samhall Hemtjänst i Lund,
2014-04-11
d. Sammanträdesprotokoll från avtalsuppföljning Svanen Hemtjänst i Lund,
2014-04-11
e. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Poolarna Assistans - hemvård,
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans, 2014-04-22
f. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Höje Hund och Park AB för
utförande av daglig verksamhet enligt LSS i Lunds kommun, 2014-04-01
g. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2014-03-27 § 64, Riktlinjer för
arbete med HBTQ i Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0156
h. Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll 2014-04-02 § 83, Överföring av
budgetavvikelser från 2013 till 2014 samt förändring av investeringsramarna för
2014
Dnr VOO 2014/0002
i. Kultur- och fritidsnämnden sammanträdesprotokoll 2014-04-22 § 34 Försök
med lokala referensgrupper/ Skrivelse från Byarådsalliansen
Dnr VOO 2014/0160
j. Servicenämnden sammanträdesprotokoll 2014-04-23 § 41
Kommungemensamt styrdokument för kost-, livsmedel och måltider i Lunds
kommun - remissvar
Dnr VOO 2014/0152
k. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp, 2014-04-30
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 9 april 2014 till och
med den 11 maj 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 9 april 2014 till
och med den 11 maj 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 9 april 2014 till och med
den 6 maj 2014
Övriga delegationsbeslut
Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Beslut om disciplinär åtgärd, 2014-04-23, Anne Bing Tingström
Subvention trygghetsbostäder
Beslut om fortsatt subvention trygghetsboende, 2014-04-22, Seth Pettersson
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan från den 10 april 2014 till och med den9 maj 2014,
Therese Paulsson

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att punkten utgår eftersom det inte finns några relevanta kurser och konferenser i
utbudet för närvarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

