Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-06-10
Plats och tid:
Ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00 - 21:15
Lars Johansson (M)
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Arnesen (M)
Bina Sjökvist (FP), från och med § 74
John Lager (C)
Maj Adolfsson (KD)
Eva Olsson (S)
Christina Sjöström (MP), från och med § 74 till och med § 76
Lars A Ohlsson (V), till och med § 73

Ersättare:

Rune Rydén (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Birgitta Darlin (FP), tjänstgör för Tove Klette (Fp)
Helen Hassander (FP), tjänstgör för Bina Sjökvist (Fp) §§ 71-73
Martin Cruce (C)
Lars Sernham (S), tjänstgör för Mai Almén
Anette Mårtensson (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) §§ 71-73 och §§ 77-84
Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Lars A Ohlsson (V) från och med § 74

Övriga närvarande:

Bo Svensson, ekonomichef, §§ 71-81
Birgitta Åkerson, projektledare, §§ 74-75
Helena Falk, Nämndsekreterare
Lena Thosteman, myndighetschef
Seth Petersson, förvaltningschef
Zenita Bäck, lokalsamordnare, §§ 74-79
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 74-75
Lars Öst, Kommunal, §§ 71-81
Lena Hansen, Kommunal, §§ 71-81

Justerare:

John Lager (C) med Ann-Margreth Olsson (S) som ersättare

Paragrafer:

§§ 71 - 84

Plats/tid för justering:

Vård- och omsorgsförvaltningen, Fäladstorget 1, Lund, 18 juni 2014 kl 08.15

Underskrifter:

Sekreterare
Helena Falk

Ordförande
Lars Johansson

Justerare
John Lager

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

10 juni 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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-06-10

§ 71
Val av justerare samt tid och plats och tid för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse John Lager (C) till justerare och Ann-Margreth Olsson (S) till ersättare.
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 18 juni 2014
klockan 08.15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-06-10

§ 72
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att behandla extra ärendet ”Förslag till ombyggnation av befintligt LSS-boende,
Valdemars väg 193 i Lund, Lunds kommun” efter ärende 8, samt
att därmed fastställa dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-06-10

§ 73
Förvaltningen informerar
Förvaltningen informerar om möjligheterna att rekrytera vikarier i hemvården
och på äldreboenden under sommaren 2014.

Information från externa utförare LOV daglig verksamhet

Verksamhetschefen Jenny Olsson och Lotta Johansson redogör för Attendo
Nimbus dagliga verksamhet på Stångbygården.
Verkställande direktören Caroline Lundgren-Ekholm redogör för verksamheten
på Höje Hund och Park.
Verksamhetsansvarig Heimo Åback redogör för verksamheten på
Kulturcentrum.
Enhetschefen Patrik Andersson redogör för verksamheten på MISA (metod,
individuell, samhälle och arbete).
Bo Svensson ekonomichef på Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för
verksamheten på SKOA.
Gruppchefen Niklas Böhme och regionchefen Maria Edelswärd-Karlsson
redogör för verksamheten på Stora Blå syd.

Sammanträdet ajourneras klockan 18.50 - 19.20.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 74
Remissvar avseende motion Avskaffa delade turer inom
Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0048
Sammanfattning
Kommunkontoret har skickat en motion ”Avskaffa delade turer inom Lunds
kommun” på remiss till vård- och omsorgsnämnden. Vård och omsorgsnämnden
har 2014-03-19 § 29 gett förvaltningen i uppdrag att göra en kartläggning av
förekomsten av delade turer. Förvaltningens kartläggning som redovisades för
nämnden 2014-05-14 bifogas.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-15
Vård- och omsorgsförvaltningens kartläggning 2014-05-14
Motion till kommunfullmäktige ”Avskaffa delade turer inom Lunds kommun”
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Karin Oscarsson (V) och
Christina Sjöström (MP) yrkar att delade turer ska avskaffas.
Lars Johansson (M), Bina Sjökvist (FP), John Lager (C) och Maj Adolfsson
(KD) 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 2014-05-15.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Karin Oscarsson (V) och Christina Sjöström (MP)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Reservation Remissvar avseende motion Avskaffa delade turer inom Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0048
Vi reserverar vi oss till förmån för förslag om att avskaffa de delade turer inom Lunds kommun.
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. 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.
I avtalet för 2013-2016 mellan Kommunal och arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) utlovas att vid arbetstidsförläggning ska eftersträvas att arbetstiden är
sammanhållen. Hittills har vård- och omsorgsförvaltningen i Lund, trots den centrala uppgörelsen
inget uppdrag från den sittande borgerliga majoriteten om att avskaffa delade turer. Detta finner
vi orimligt. Ett av nämndens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det uppfylls inte med krav
om delade turer.
Vi anser att Vård- och Omsorgsnämnden ska avskaffa delade turer så snart som möjligt.

För Socialdemokratiska
gruppen

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet de Gröna

Ann-Margreth Olsson

Karin Oscarsson

Christina Sjöström
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§ 75
Yttrande avseende remiss Inrättande av dietistfunktion
inom vård och omsorg
Dnr VOO 2014/0146
Sammanfattning
Petter Forkstam (MP) och Anette Mårtensson (MP) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige om att inrätta en ny dietistfunktion inom vård och omsorg
för god och säker nutritionsvård i kommunal verksamhet. Vård- och
omsorgsnämnden har fått ärendet på remiss från kommunkontoret.
Beslutsunderlag
Motion (MP) Inrätta ny dietistfunktion inom vård och omsorg för god och säker
nutritionsvård i kommunal verksamhet 2014-04-07
Remissversion Socialstyrelsens föreskrifter om förebyggande av och behandling
vid undernäring
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27
Yrkanden
Christina Sjöström (MP) med instämmande av Ann-Margreth Olsson (S) och
Lars A Ohlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens yttrande med tillägg att
nämnden ställer sig positiv till motionens intentioner.
Lars Johansson (M) med instämmande av Bina Sjökvist (FP), John Lager (C)
och Maj Adolfsson (KD) yrkar avslag på Christina Sjöströms (MP) med flera
tilläggsyrkande och bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslaget om bifall till förvaltningens yttrande under
proposition och finner detta bifallet.
Ordföranden ställer därefter tilläggsförslaget från Christina Sjöström (MP) m fl
mot avslag och finner tilläggsförslaget avslaget.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-05-27.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Karin Oscarsson (V) och Christina Sjöström (MP)
lämnar skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation ärende 5, inrättande av dietist funktion
Kunskap om kost och nutrition är något som behöver arbetas med kontinuerligt. Vi
anser att det är en viktig fråga att det ska finnas en dietist inom den kommunala
verksamheten. Om dietisten ska vara placerad hos Måltidsservice eller Vård- och omsorg
har vi inga synpunkter på, men att en dietist behövs är självklart.
Personal skiftar ständigt i Lunds kommun så kompetenssatsningar som gjorts tidigare
blir snabbt inaktuella. Det ingår inte i sjuksköterskornas utbildning eller
kompetensområde att kunna identifiera och finna lösningar på problem som hänger
ihop med nutrition och äldre. Många sjuksköterskor är väldigt duktiga på det, men det är
inte rimligt att förvänta sig att alla sjuksköterskor ska bemästra detta. Nutritionen är en
viktig parameter att beakta även innan något problem uppstått. Sjuksköterskorna och
omsorgspersonal kan inte förväntas upptäcka specifika nutritionsbehov så länge
omsorgstagaren verkar må bra. En dietist har däremot kompetens att förebygga ohälsa
och förbättra välmåendet hos personer utan att något uppenbart problem uppdagats.
Andelen komplicerade specialkoster/allergier ökar, många medborgare,
vårdnadshavare/anhöriga etc har ibland frågor som är komplicerad att ge ett korrekt,
vetenskapligt grundat svar på. Vi anser att en dietistfunktion skulle vara ett bra stöd och
komplement till den kompetens som finns i kommunen. Vad gäller vård och omsorg
dietistens kompetens förstärka det förebyggande arbetet, vilket enligt nämndens mål ska
vara ett viktigt inslag i nämndens verksamhet.
Vi reserverar oss därför mot att inte bifalla vårt förslag om att nämnden ställer sig
bakom motionens intentioner.
Christina Sjöström (MP) ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden

Ann-Margreth Olsson (S) gruppledare i Vård- och Omsorgsnämnden
Lars A. Ohlsson (V) ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden
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§ 76
Detaljplan för del av Helgonagården 6:16
Dnr VOO 2014/0171
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat program för samråd. Syftet med
detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder inom fastigheten
Helgonagården 6:16 (korsningen Tornavägen – Tunavägen). Planområdet ska
innefatta fyra nya bostadshus i tre till åtta våningar. Vård- och
omsorgsförvaltningen förutsätter att kravet på god tillgänglighet för personer
med rörelse-, syn- och kognitiva funktionsnedsättningar samt allergiproblem ska
beaktas och diskuteras med kommunens tillgänglighetsrådgivare.
Beslutsunderlag
Detaljplan för del av Helgonagården 6:16 i Lund, Lunds kommun, upprättat
2014-03-11
Detaljplanekarta och illustrationsplan, upprättad 2014-03-11
Planbeskrivning, upprättad 2014-03-11
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen svarsskrivelse
2014-05-27.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77
Förslag till ombyggnation av befintligt LSS-boende,
Östanbäcksvägen 117 i S. Sandby, Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0202
Sammanfattning
En inventering utfördes våren 2013 på befintliga LSS-boende för att säkerställa
kvaliteten av bostäder enligt LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Avsikten har varit att få en bild av vilka boende som inte uppfyller dagens krav
på boendestandard och arbetsmiljön. De boenden som inte uppfyller kraven är
bland annat Östanbäcksvägen 117, Kollegievägen 95 och Valdemars väg 193.
En studie har utförts tillsammans med Lunds kommuns fastighetsbolag AB
(LKF) och arkitekt för att utreda förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
Planritning, 2013-11-26
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utifrån ovanstående fortsätta arbetet med
planering för ombyggnation av LSS-boendet, Östanbäcksvägen 117.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Förslag till ombyggnation av befintligt LSS-boende,
Kollegievägen 95 i Lund, Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0201
Sammanfattning
En inventering utfördes våren 2013 på befintliga LSS-boende för att säkerställa
kvaliteten av bostäder enligt LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Avsikten har varit att få en bild av vilka boende som inte uppfyller dagens krav
på boendestandard och arbetsmiljön. De boenden som inte uppfyller kraven är
bland annat Östanbäcksvägen 117, Kollegievägen 95 och Valdemars väg 193.
En studie har utförts tillsammans med Lunds kommuns fastighetsbolag AB
(LKF) och arkitekt för att utreda förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
Planritning, 2014-01-29
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utifrån ovanstående fortsätta arbetet med
planering för ombyggnation av LSS-boendet, Kollegievägen 95.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Förslag till ombyggnation av befintligt LSS-boende,
Valdemars väg 193 i Lund, Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0205
Sammanfattning
En inventering utfördes våren 2013 på befintliga LSS-boende för att säkerställa
kvaliteten av bostäder enligt LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Avsikten har varit att få en bild av vilka boende som inte uppfyller dagens krav
på boendestandard och arbetsmiljön. De boenden som inte uppfyller kraven är
bland annat Östanbäcksvägen 117, Kollegievägen 95 och Valdemars väg 193.
En studie har utförts tillsammans med Lunds kommuns fastighetsbolag AB
(LKF) och arkitekt för att utreda förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
Planritning, 2014-02-07
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-03
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utifrån ovanstående fortsätta arbetet med
planering av LSS-boendet, Valdemars väg 193.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Månadsuppföljning per april
Dnr VOO 2014/0023
Sammanfattning
Resultatet för året prognostiseras till plus 4,1 mnkr enligt enheternas
bedömningar, varav SoL-verksamheten är plus 3,3 mnkr, LSS-verksamheten är
plus 0,7 mnkr och gemensamt vård- och omsorg är plus 0,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-26
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen per april 2014.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016
a. Sammanträdesprotokoll från avtalsuppföljning Vardaga Fäladshöjden, i Lund,
2014-04-23
b. Sammanträdesprotokoll från avtalsuppföljning Nimbus daglig verksamhet i
Lund, 2014-03-18
c. Sammanträdesprotokoll från avtalsuppföljning MISA för utförande av daglig
verksamhet enligt LSS i Lund, 2014-04-23
d. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning SKOA, Solängens karriär och
arbetscentrum för utförande av daglig verksamhett enligt LSS i Lund, 2014-0507
e. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Agaten Hemtjänst i Lund, 2014-0411
f. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning – HomeMaid hemvård i Lund,
2014-04-22
g. Vård- och omsorgsförvaltningens beslut om fördelning av
prestationsersättning, 2014-03-11, 2014-04-25
Dnr VOO 2014/0203
h. Datainspektionens beslut 2014-05-07 efter tillsyn – behörighetsstyrning och
loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård
Dnr VOO 2013/0143
i. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsuppföljning av hälso- och
sjukvård 2013/2014
Dnr VOO 2014/0161
j. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2014-04-24 § 75,
Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2013
Dnr VOO 2014/0175
k. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2014-04-24 § 79,
Medborgarförslag – sänkt åldersgräns för inlämnande av medborgarförslag samt
ändring av fullmäktiges arbetsordning
Dnr VOO 2014/0176
l. Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse 2013
Dnr VOO 2014/0181

Justerare

Utdragsbestyrkande
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m. Kommunstyrelsens handlingsplan för internationalisering och mänskliga
rättigheter 2014 – 2016 § 130
Dnr VOO 2014/0187
n. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp, 2014-05-27
o. Arbetsmiljöverkets beslut 2014-05-27 om avslag på framställning enligt 6 kap
6 a § arbetsmiljölagen
Dnr VOO 2014/0124
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 12 maj 2014 till och
med den 3 juni 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 12 maj 2014 till
och med den 3 juni 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 8 maj 2014 till och med
den 3 juni 2014
Övriga delegationsbeslut
Remissyttranden till Byggnadsnämnden avseende detaljplaner i
granskningsskedet – sex detaljplaner avseende spårväg Lund C till ESS, Seth
Pettersson.
Remissyttrande till Byggnadsnämnden avseende detaljplan i granskningsskedet –
detaljplan för del av Östra Torn 27:2 med flera (Odarslövsvägen) i Lund, 201405-16, Seth Pettersson.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att punkten utgår eftersom det inte finns några relevanta kurser och konferenser
för tillfället.

Justerare

Utdragsbestyrkande

