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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-17

Övriga närvarande:

Justerare

Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef
Helena Falk, Nämndsekreterare
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 85 till och med 98
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 85 till och med 98
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 85 och 86
Zenita Bäck, lokalsamordnare, § 88
Lena Thosteman, myndighetschef
Mårten Belin (Syd Ark Konstruera AB), arkitekt, § 88
Marie Enmark (LKF), byggprojektledare, § 88
Lena Hansen (Kommunal), §§ 85 till och med 98

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-09-17

§ 85
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Ann-Margreth Olsson (S) till justerare,
att justering äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 23 september 2014
klockan 10:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-09-17

§ 86
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ärendet Förlängning av avtal enligt LOU avseende drift av boende med
särskild service enligt LSS på Kulgränd 5a och Hillebardsgränden 1f, som finns
på tilläggslista, får nummer 11 på dagordningen, samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen inklusive tilläggslista.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-09-17

§ 87
Förvaltningen informerar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Leijon redovisar handlingsplanen för
HSL - uppföljning av dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournalen 2013/2014.
Sommarsituationen 2014
Biträdande förvaltningschefen Ingegerd Ahlberg informerar om att
arbetssituationen på Vård- och omsorgsförvaltningen 2014 sammantaget varit
tillfredställande. Samverkan inom förvaltningen har fungerat väl mellan de olika
verksamheterna och myndighetsfunktionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Skissförslag till nybyggnation av särskilt boende i Kv.
Arkivet 3, Mårtenslundsparken i Lund, Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0244
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen planerar tillsammans med Lunds kommuns
fastighetsbolag AB två nya särskilt boende för äldre enligt SoL i kvarteret
Arkivet 3, Mårtenslundsparken. Färdigställandet av byggnaderna förväntas vara
klart 2017.
Nämnden fastställde 2014-02-12 att inför 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 de första skissförslagen presenteras för nämnden, av
förslaget ska framgå hur förvaltningen förhåller sig till nämndens fastställda
principer. Vid arbetsutskottets möte beslutades att arkitekten Mårten Belin fick i
uppdrag att ta fram två nya skissförslag för särskilda boendet i öster. De två
alternativen som ska presenteras för nämnden ska visa ett alternativ som består
av 10+10 boenderum med möjlighet till kortare korridor och ett alternativ som
visar 9+9 boenderum.
Beslutsunderlag
Planritningar, 2014-08-26 samt 2014-09-03
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-12 Fastställande av
principer vid byggnation av särskilda boenden för äldre
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse reviderad 2014-09-08
Presentation av Mårten Belin från arbetsutskottet 2014-08-26
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utifrån ovanstående, fortsätta arbetet med
planering av särskilt boende i väster och planeringen av särskilt boende i öster,
alternativ B för äldre i kvarteret Arkivet 3, Mårtenslundsparken samt att bifoga
Mai Alméns synpunkter framförda till Vård- och omsorgsförvaltningen, Zenita
Bäck, i mail av den 17 september 2014.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Veronica Welin
LKF vd Håkan Ekelund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Helena Falk
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Zenita Bäck
den 17 september 2014 19:00
Helena Falk
VB: Särskilt boende - ärende 4
Förslag 20140826_kompl20140917.pdf

Frän: Zemta Back
Skickat: den 17 september 2014 15:01

Till: 'Mai Almen'
Kopia: Ingegerd Ahlberg

Ämne: SV: Särskilt boende- ärende 4
Hej Mai,
Tack för ditt mail.
Eftersom rnailet kom idag och jag har varit på möten nästan hela dagen, har det varit svårt att hinna med att kolla alla
synpunkter och frågor ordentligt. Men jag skickade dem till Mårten Bel in och han har hunnit svara.
Mårten har även hunnit komplettera presentation med att rita in nya cirklar som är 1.75 i boenderummen, se bifogad
fil.
Se mitt och Mårtens svar i röd text.

Några synpunkter och frågor gällande planritningarna till särskilt boende:
Angående nya planlösningen- och även placering i den icke om ritade delen: Vi anser fortfarande- som jag framförde
på Au -att tvätten på samtliga avdelningar ska finnas inom avdelningen för att de boende också ska kunna delta i
tvätt-arbetet efter förmåga. Som läget nu är låser det en personal till bara denna aktivitet- oberoende av om de
boende finns med eller inte -eftersom man befinner sig utanför avdelningen. Om man tänker sig att nattpersonal ska
sköta tvättarbetet går ju inte detta med tanke på Socialstyrelsens nya krav på bemanningen inne på avdelningarna.
Dialog med verksamhetschefen och Seth
Beträffande skölj och expedition: Diskutera den inbördes placeringen av dessa för att ge ljusaste och mest öppna
planlösning.
Pardörrarna i korridorerna inom avdelningarna måste delas osymmetriskt så att man vid stängda dörrar kan passera
genom att endast behöva öppna den ena dörren. Pardörrar inom avdelningen står endast stängda vid brand.

Och då gäller enligt brand fritt mått 800, vilket uppnås med symmetriska pardörrar. Dock skulle det vara
enkelt att göra dem assymetriska.

l vänddiametern för person i rullstol i en sådan verksamhet som denna ska medräknas plats för en personal som kör
rullstolen, se Arbetsmiljöverkets medsända skrift: "Särskilt boende för äldre- Arbetsmiljö". Så förefaller det inte vara
ritat här. l lokalen i stort bör man kunna åstadkomma 1,75 överallt i gemensamma utrymmen som ska

användas av de boende. l bostaden se bifogad fil.

l vårt program står att de boende ska kunna komma ut på balkongerna liggande i sina sängar. Blir detta möjligt? Ja,
detta är möjligt. Vi har planerat för att man ska kunna komma ut på balkongen med sina sängar.
Vidare: inne i bostaden måste avståndet mellan pentry och hygienrumväggen och det fria passagemåttet i dörren
anpassas efter varandra så att personal kan köra in en duschbrits på ett för personalen ergonomiskt rätt sätt. Om vi

måste bredda lägenheterna jämfört med Höjeågården, så får jag börja om helt från början, ända nerifrån garaget
och upp till trygghetslägenheterna och hela planlösningen och volymstudien i förhållande till detaljplan. Enkelt
uttryckt. Hoppas vi inte hamnar där.

l

För att kunna använda duschbrits i hygienrummen behöver man kunna placera duschbritsens avlopp
över toalettstolen. l en del av hygieutrymmena där djupet är mindre än bredden blir detta svårt att åstadkomma på ett
för personalen ergonomiskt rätt sätt.

Betr tvätt på avdelning. Det blir en rätt stor omarbetning. l västra boendet bör det gå. l det östra blir det svårt
även med 9+9. Med 10+10 går det inte.
lVIcd vänliga hälsningar

fksöks~iJrcss:

Fäladstorget i
64 51
zenita.back((i'lJund.se

Tdcf~)n:046··35

WWW.LU1ND..SE

Från: Mai Almen [mailto:almen@hinderfridesiqn.se]
Skickat: den 17 september 2014 08:53

Till: Zenita Bäck
Kopia: Iars a ohlsson@yahoo.se; 'Karin Oscarsson'; lars.sernham@comhem.se; Lars Sernham; 'Otto Berglund';
christinasjostrom56@hotmail.com; a.martensson.mp@qmail.com; a@amove.se; eva.s.olsson@hotmail.com; Seth
Petersson; lars.iohansson@moderat.se; Tove Klette
Ämne: Särskilt boende - ärende 4
Hej Zenital
Några synpunkter och frågor gällande planritningarna till särskilt boende:
Angående nya planlösningen -och även placering i den icke om ritade delen: Vi anser fortfarande- som jag framförde
på Au -att tvätten på samtliga avdelningar ska finnas inom avdelningen för att de boende också ska kunna delta i
tvätt-arbetet efter förmåga. Som läget nu är låser det en personal till bara denna aktivitet- oberoende av om de
boende finns med eller inte- eftersom man befinner sig utanför avdelningen. Om man tänker sig att nattpersonal ska
sköta tvättarbetet går ju inte detta med tanke på Socialstyrelsens nya krav på bemanningen inne på avdelningarna.
Beträffande skölj och expedition: Diskutera den inbördes placeringen av dessa för att ge ljusaste och mest öppna
planlösning.
Pardörrarna i korridorerna inom avdelningarna måste delas osymmetriskt så att man vid stängda dörrar kan passera
genom att endast behöva öppna den ena dörren.
l vänddiametern för person i rullstol i en sådan verksamhet som denna ska medräknas plats för en personal som kör
rullstolen, se Arbetsmiljöverkets medsända skrift: "Särskilt boende för äldre- Arbetsmiljö". Så förefaller det inte vara
ritat här.
l vårt program står att de boende ska kunna komma ut på balkongerna liggande i sina sängar. Blir detta möjligt?
Vidare: inne i bostaden måste avståndet mellan pentry och hygienrumväggen och det fria passagemåttet i dörren
anpassas efter varandra så att personal kan köra in en duschbrits på ett för personalen ergonomiskt rätt sätt.
För att kunna använda duschbrits i hygienrummen behöver man kunna placera duschbritsens avlopp
över toalettstolen. l en del av hygieutrymmena där djupet är mindre än bredden blir detta svårt att åstadkomma på ett
för personalen ergonomiskt rätt sätt.
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/Med vänliga hälsningar från
Mai
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§ 89
Remiss i ärende”Medborgarförslag angående
träffpunktsverksamhet vid Klostergården.”
Dnr VOO 2014/0213
Sammanfattning
Remissvar på medborgarförslag 2014-06-10 till Kommunfullmäktige angående
träffpunktsverksamhet på Klostergården.
Seniorverksamhet bedrivs på femton träffpunkter i Lund, Dalby, Södra Sandby,
Veberöd och Genarp; med öppethållande måndag till fredag eller en till två halva
dagar.
Vård och omsorgsnämnden fattade 2011-12-07 beslut att avveckla verksamheten
på Träffpunkt Klostergården samt att inom befintlig ram utveckla en ny modern
träffpunkt på Klostergården.
Vård och omsorgsförvaltningen hyr sedan 2014-03-01 lokaler på Mötesplats
Klostergården för att bedriva träffpunktsverksamhet. Första verksamhetsdag var
2014-04-01. Vid årsskiftet kommer uppstart och vidare utveckling av
verksamheten att följas upp.
Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens beslut 2011-12-07
Medborgarförslag KF 2014/0081
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-22

Sammanträdet ajourneras klockan 18:30 - 19:00
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Lars Olsson (V) och Christina
Sjöström (MP) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras, i andra hand
avslag på förvaltningens yttrande.
Lars Johansson (M) med instämmande av Bina Sjökvist (FP), John Lager (C)
och Maj Adolfsson (KD) yrkar avslag på Ann-Margreth Olssons med flera
yrkande på återremiss och bifall till förvaltningens beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslaget om återremiss av förvaltningens yttrande mot
avslag under proposition och finner detta avslaget.
Ordföranden ställer därefter förslaget om bifall till förvaltningens yttrande mot
avslag under proposition och finner detta bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-09-17

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som yttrande översända förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservationer
Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V) samt Christina Sjöström (MP)
lämnar en skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Reservation ärende 5 Vård- och omsorgsnämndens sammanträde
17 september 2014-09-16
Medborgarförslag angående träffpunktsverksamhet i Klostergården
Vi yrkade vid sammanträde avslag på förslaget till yttrande då detta inte
överensstämmer med våra ambitioner när det gäller utvecklingen av
träffpunktsverksamhet i Lunds kommun och Klostergården i synnerhet. Vi har i
flera år avsatt budgetmede l, och kommer så att göra fortsättningsvis, för att
utveckla och bygga ut Träffpunktsverksamhete . Vi står alltså för en annan anda
och inriktning än vad förvaltningens förslag till yttrande domineras av. Det är
den borgerliga majoriteten som stått för att verksamheten på Träffpunkt
Klostergården ska utvecklas "inom befintlig ram" (tjänsteskrivelsen 2014-08-22)
. S, M p och V har i sina budgetar nya medel för utveckling av träffpunkter med
större öppethållande och tillgängliga lokaler för träffpunktsverksamhet dit
intresserade lundabor ska kunna ta sig och få stöd i att ta sig till.

För s-gruppen

För Miljöpartiet de
Gröna

Ann-Margreth Olsson
2:a vice ordförande

Christina Sjöstr""

För Vänsterpartiet
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§ 90
Ansökan/anbud enligt LOV gällande från Nordisk Hem &
LSS Assistans insats personlig assistans enligt LSS.
Dnr VOO 2014/0218
Sammanfattning
Nordisk Hem och LSS Assistans AB har inkommit med anbud om att få utföra
personlig assistans enligt LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) samt ickevalsalternativet av personlig assistans enligt Sfb
(socialförsäkringsbalken) enligt turordningssystem.
Nordisk Hem och LSS Assistans AB har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård
och omsorg) att bedriva personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för barn och vuxna
inom personkrets 1-3 enligt 1 § LSS. Tillståndet är daterat 2012-01-31
respektive 2014-02-03 och gäller tills vidare.
Kommunens upphandlingsenhet har kontrollerat att företaget uppfyller
förfrågningsunderlagets ställda krav på ekonomisk och finansiell ställning.
Förvaltningens kvalitetsenhet har kontrollerat att företaget uppfyller
kvalitetskrav angivna i förfrågningsunderlaget.
Eftersom Nordisk Hem och LSS Assistans AB uppfyller ställda krav föreslås att
företaget godkänns som utförare av personlig assistans enligt LSS och
ickevalsalternativet av personlig assistans enligt Sfb inom Lunds kommuns
valfrihetssystem samt att avtal tecknas från och med 2014-10-01.
Beslutsunderlag
Anbud från Nordisk Hem och LSS Assistans AB
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-08-18
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Nordisk Hem och LSS Assistans AB som utförare av personlig
assistans enligt LSS och ickevalsalternativet av personlig assistans enligt Sfb i
Lunds kommun.
att uppdra åt ordförande och förvaltningschef att teckna avtal med Nordisk Hem
och LSS Assistans AB från och med 2014-10-01.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Nordisk Hem och LSS Assistans AB
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten i Lunds kommun
Myndighetsfunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Sammanträdesdatum
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§ 91
Ansökan/anbud enligt LOV gällande från Y Care insats
ledsagar- och avlösarservice enligt LSS.
Dnr VOO 2014/0184
Sammanfattning
YCare AB inkom 2014-05-06 med ansökan om godkännande enligt LOV (lag
om valfrihet) för att få utföra ledsagar- och avlösarservice enligt LSS (lag om
stöd och service för viss funktionshindrade) i Lunds kommun. Ansökan avser
utförande av ledsagar- och avlösarservice för personkretsen enligt 1§ LSS, barn
och vuxna, inget kapacitetstak anges.
Tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) krävs inte när det gäller
att utföra insatsen ledsagar- och avlösarservice enligt LSS.
Kommunens upphandlingsenhet har kontrollerat att företaget uppfyller
förfrågningsunderlagets ställda krav på ekonomisk och finansiell ställning.
Förvaltningens kvalitetsenhet har kontrollerat att företaget uppfyller
kvalitetskraven som anges i förfrågningsunderlaget.
Eftersom YCare AB uppfyller ställda krav föreslås att företaget godkänns som
utförare av ledsagar- och avlösarservice inom Lunds kommuns valfrihetssystem
samt att avtal tecknas från och med 2014-10-01.
Beslutsunderlag
Anbud från YCare AB med bilagor, inkom 2014-05-06
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-08-18
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att YCare AB godkänns som utförare av insatserna ledsagar- och avlösarservice
enligt LSS inom Lunds kommuns valfrihetssystem,
att uppdra till ordförande och förvaltningschef att teckna avtal med YCare AB
från och med 2014-10-01.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
YCare AB
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten i Lunds kommun
Myndighetsfunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Uppföljning - resursfördelningsmodell för bostad med
särskild service enligt 9 § 9 LSS.
Dnr VOO 2013/0062
Sammanfattning
Vid vård- och omsorgsnämnden beslutade 2013-12-05 att fastställa den
framtagna modellen för resursfördelningssystemet för bostad med särskild
service enligt 9 § 9 LSS och att den skall gälla från och med 2014-01-01.
Nämnden beslutade även att under en införandetid om två år följa upp
genomförandet med särskilt fokus på eventuella allvarliga oförutsedda
konsekvenser samt att, för att kunna göra eventuella justeringar i systemet vilka
påverkar internbudgetarna för år 2015 och 2016. Avrapportering skall ske till
nämnden senast i september 2014 respektive 2015.
Förvaltningens bedömning är att modellen för resursfördelningssystem, vars
syfte är att fördela resurser efter brukarens behov, tillgodoser brukarens behov
av stöd och service och tillförsäkrar brukaren goda levnadsvillkor. Hittills har
det inte framkommit något utifrån det ekonomiska perspektivet som medfört
något direkt negativt för verksamheten. Utförarna har kommit långt i att anpassa
personalresurserna till resursfördelningssystemet samt att utveckla samarbete
enheterna emellan.
Risk och konsekvensanalys har genomförts på berörda enheter inför
förändringar.
Förvaltningens rapport till vård- och omsorgsnämnden är att modellen för
resursfördelningssystem hittills har fungerat väl och att några allvarliga
oförutsedda konsekvenser inte framkommit.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut vid sammanträde 2013-12-05, § 140
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-18
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet samt att be Eva Henriksson närvara och informera vid
nästa sammanträde.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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Sammanträdesdatum

2014-09-17

§ 93
Remiss i ärende”Anette Mårtensson (MP) m fl. motion
”Utred nya riktlinjer som premierar idéburen verksamhet
vid upphandling av vård- och omsorgstjänster.
Dnr VOO 2014/0170
Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har i en motion till kommunfullmäktige yrkat på en
utredning av nya riktlinjer vid upphandling av vård- och omsorgstjänster enligt
LOU och LOV. Riktlinjerna föreslås föreskriva att kommunen vid sådana
upphandlingar ställer kommersiella krav på utföraren rörande vinstfördelning
och öppen bokföring.
Vård- och omsorgsnämnden har fått ärendet på remiss.
Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet de gröna – Utred nya riktlinjer som premierar idéburen
verksamhet vid upphandling av vård- och omsorgstjänster.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-05.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelse 2014-09-05 som nämndens remissvar på motion från
Miljöpartiet de gröna - Utred nya riktlinjer som premierar idéburen verksamhet
vid upphandling av vård- och omsorgstjänster.

Beslut expedieras till:
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Upphandlingsenheten
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Delårsrapport per den 31 augusti 2014
Dnr VOO 2014/0023
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har med utgångspunkt från internbudget och
verksamhetsplan 2014 bedrivit ett kontinuerligt arbete med att förbättra och
utveckla verksamheterna. Olika åtgärder är planerade eller vidtagna för att
försöka nå kommunfullmäktiges mål för vård- och omsorgsverksamheten. Det
ekonomiska resultatet för året prognostiseras till plus 8,9 mnkr.
Investeringsramen uppgår till 7,4 mnkr och bedömning är att 7,3 mnkr kommer
att disponeras.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-12 med bilaga
Delårsrapport per 2014-09-12.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2014, samt
att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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§ 95
Förlängning av avtal enligt LOU avseende drift av boende
med särskild service enligt LSS på Kulgränd 5 A och
Hillebardsgränden 1 f
Dnr VOO 2012/0266
Sammanfattning
Avtal har tecknats mellan Lunds kommun och Attendo LSS AB avseende driften
av verksamheten på Kulgränd 5a och Hillebardsgränden 1f under perioden 200809-01 – 2013-08-31. Avtalet kan förlängas med två (2) år till och med 2015-0831. Därefter upphör avtalet att gälla.
Beslutsunderlag
Avtal avseende driften av verksamheten vid Kulgränd 5a och Hillebardsgränden
1f
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-16
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att förlänga nuvarande avtal med Attendo LSS AB avseende driften av
verksamheten på Kulgränd 5a och Hillebardsgränden 1f med oförändrade villkor
för perioden 2014-10-01 – 2015-03-31.
att uppdra åt ordföranden och förvaltningschef att underteckna avtal för
förlängning.
att uppdra till förvaltningen att till nästa sammanträde redovisa nämndens
handlingsmöjligheter.
att förklara ärendet omedelbart justerat.

Beslut expedieras till:
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten
Attendo LSS AB
Myndighetsfunktionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll

15

Sammanträdesdatum

2014-09-17

§ 96
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 4 juni 2014 till och med
den 12 september 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 4 juni 2014 till
och med den 12 september 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 4 juni 2014 till och med
den 9 september 2014
Övriga delegationsbeslut
Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Beslut om disciplinär åtgärd, 2014-09-03, Anne Bing Tingström
Särskilt boende för äldre
Ekonomiska oegentligheter, avsked, 2014-07-25, Ingegerd Ahlberg
Boende och habilitering
Brukaren har pga vattenläckage inte kunnat nyttja sin lägenhet under 2,5 månad,
Beslut att ersätta brukaren för hyran, 2014-09-09, Seth Pettersson
Boende och habilitering
Brukaren har pga vattenläckage inte kunnat nyttja sin lägenhet under 2,5 månad,
Beslut att ersätta brukaren för hyran, 2014-09-09, Seth Pettersson
Boende och habilitering
Brukaren har pga vattenläckage inte kunnat nyttja sin lägenhet under 2,5 månad,
Beslut att ersätta brukaren för hyran, 2014-09-09, Seth Pettersson
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan från den 10 maj 2014 till och med den 7 september 2014,
Therese Paulsson
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah,
Korttidsenheten Höjeågården, 2014-06-16, Veronika Wehlin
Dnr 2014/0174
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Maria, Särskilt
boende för äldre Solhem, 2014-06-24, Susanne Leijon
Dnr 2014/0220

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah, hemvården i
Dalby, 2014-08-22, Ewa Danielsson
Dnr 2014-0265
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende lex Sarah, hemvården
Rosengården, 2014-08-25, Ewa Danielsson
2014/0259
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden
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§ 97
Kurser och konferenser
Föreligger inga.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016
a. Inspektionen för vård- och omsorg, beslut 2014-06-27, tillsyn av Värpinge
Särskilda boende.
Dnr VOO 2014/0031
b. Inspektionen för vård- och omsorg, beslut 2014-06-12, tillsyn av särskilda
boendet Björkbacken Vardaga AB.
Dnr VOO 2014/0144
c. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut per den
30 juni 2014 gällande insatser enligt 9 § LSS
Dnr VOO 2014/0284
d. Sammanträdesprotokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp,
2014-08-28.
e. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut per den
31 mars 2014 gällande insatser enligt 9 § LSS
Dnr VOO 2014/0209
g. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen per den 30 juni 2014 gällande äldreomsorg
Dnr VOO 2014/0280
h. Sammanträdesprotokoll från kommunala pensionärsrådet, 2014-05-15
i. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2014-08-13 § 186,
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Dnr VOO 2014/0273
j. Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp VOO och Attendo LSS AB
bostäder med särskild service enligt 9:9 LSS, 2014-05-06
k. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Kulturcentrum för utförande av
daglig verksamhet enligt LSS i Lund, 2014-04-25
l. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Ekens Assistans AB för utförande
av ledsagar- och avlösarservice samt ickealternativet personlig assistans enligt
LSS i Lund, 2014-05-14
l. Kommunkontoret, 2014-06-24, Fokus Dalby slutrapport
Dnr VOO 2014/0275

Justerare
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m. Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2014-07-07, mål nr 2308-14,
Laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dnr VOO 2014/0106
n. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2014-06-11 –2014-06-12 § 121
Uppföljning av handikapplanen i Lunds kommun – Full delaktighet för alla
Dnr VOO 2014/0237
o. Rapport från nationella kvalitetsregistret 1 januari – 30 juni 2014, 2014-08-21
Dnr VOO 2014/0270
p. Lex Sarah – halvårsredovisning 2014, vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2014-08-13
Dnr VOO 2014/0260
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

