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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-22
Plats och tid:
Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Ledamöter:

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 17:00 - 21:00
Lars Johansson (M) §§ 101-107
Tove Klette (FP) ordförande §§ 108-121
Ann-Margreth Olsson (S)
Lena Arnesen (M)
John Lager (C)
Maj Adolfsson (KD)
Mai Almén (S), ej § 106 på grund av jäv
Eva Olsson (S)
Christina Sjöström (MP)
Lars A Ohlsson (V), ej § 106 på grund av jäv, ej § 107

Ersättare:

Rune Rydén (M), tjänstgör för Lars Johansson (M) § 108-121
Ann-Christine Larsson (M), från och med § 103
Inga-Lisa Sjödin (M)
Birgitta Darlin (FP), från och med § 104, tjänstgör för Bina Sjökvist (FP)
Helen Hassander (FP), tjänstgör för Bina Sjökvist (FP) §§ 101-103
Martin Cruce (C)
Lars Sernham (S), ej § 106 på grund av jäv
Otto Berglund (S), tjänstgör för Mai Almén (S) § 106
Anette Mårtensson (MP)
Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Lars A. Ohlsson (V) §§ 106-107

Justerare:

John Lager (C) med Maj Adolfsson (KD) som ersättare

Paragrafer:

§§ 101 - 111 och 117 - 121, §§ 112 - 116 omedelbart justerade

Plats/tid för justering:

Vård- och omsorgsförvaltningen, Fäladstorget 1, Lund, den 29 oktober 2014 klockan 09.00

Underskrifter:

Sekreterare
Therese Paulsson

Ordförande
Lars Johansson §§ 101-107, Tove Klette §§ 108-121

Justerare
John Lager

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp:
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift:
Therese Paulsson
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-10-22

Övriga närvarande:

Justerare

Birgitta Åkerson, projektledare, §§ 107-109
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 101-120
Eva Danielsson, verksamhetschef, §§ 101-103
Eva Henriksson, kvalitets- och uppföljningsstrateg, §§ 101-105
Helene Hellström, verksamhetschef, §§ 101-105
Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef
Lena Thosteman, myndighetschef
Seth Petersson, förvaltningschef
Susanne Berg, kvalitetschef
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 101-103
Therese Paulsson, handikappsekreterare
Zenita Bäck, lokalsamordnare, §§ 107-108
Lena Hansen, Kommunal, §§ 101-120
Birgitta Petrusson, upphandlingsenheten, §§ 111-117

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 101
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse John Lager (C) till justerare och Maj Adolfsson (KD) till ersättare,
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 29 oktober 2014
klockan 09.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 102
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Förvaltningen informerar
Fäladshöjden
Kvalitetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om situationen
på Fäladshöjden, som drivs av Vardaga, med anledning av lex Sarah-rapport.
Österbo
Kvalitetschef och myndighetschef informerar om hantering av händelse på
Österbo, som drivs av Vardaga, med anledning av lex Sarah-rapport.
Höjeå korttidsvård
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef för hemvård,
rehabilitering och service för seniorer informerar om händelse på Höjeå
korttidsvård som föranlett lex Maria-anmälan.
Internbudget
Förvaltningschef informerar om kommande internbudget samt hantering av
densamma med anledning av särskild hantering på grund av att det är valår.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Brev till förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden
kring hanteringen av läsplattor vid mandatperiodens slut
2014
Dnr VOO 2014/0325
Sammanfattning
Mandatperioden för nämnderna börjar närma sig sitt slut (2014-12-31) och det
avtal som tecknats för att låna läsplattan löper ut. Den läsplatta som du har fått
låna för att läsa dina handlingar i nämnderna ska lämnas tillbaka till Lunds
kommun. Sist i brevet finns information om hur du hämtar ut en uppgraderad
läsplatta vid förnyat uppdrag. Är du invald i kommunfullmäktige och redan
hanterat inlämning och uthämtning av läsplatta behöver du inte följa dessa
instruktioner.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 105
Bordlagt ärende - Uppföljning - Resursfördelning för
bostad med särskild service enligt § 9 LSS.
Dnr VOO 2013/0062
Sammanfattning
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 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 lägga informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
Införandet av resursfördelningen i LSS behöver utvärderas vidare för att säkra att
rätt kvalitet utvecklas för den enskilde och god arbetsmiljö för personalen.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Ansökningar från handikapp- och andra ideella
organisationer om bidrag för 2015 (föreningsbidrag)
Dnr VOO 2014/0182
Sammanfattning
Ansökningar om bidrag från handikapp- och andra ideella organisationer inom
vård- och omsorgsnämndens område har kommit in från elva föreningar. Totalt
ansöker dessa föreningar om 2 178 576 kr. Vård- och omsorgsnämnden föreslås
fördela 1 556 000 kr, vilket motsvarar det belopp som var nämndens budget för
föreningsbidrag 2014 uppräknat med 1,10 %.
En bedömning av fördelningen har gjorts dels utifrån nämndens riktlinjer för
beslut om bidrag, dels utifrån föreningarnas ekonomi.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för beslut om bidrag 2012-04-18
Föreningen HjärtLung i Lund 2014-05-08
Lundabygdens Celiakiförening 2014-05-19
Attention-Lund 2014-05-26
DHR i Lund 2014-05-26
Lundabygdens Dövas Förening 2014-05-26
SRF Lundabygden 2014-05-26
Epilepsiföreningen i Lund med omnejd 2014-05-27
Neuroförbundet Lundabygden 2014-05-28
Reumatikerföreningen i Lundabygden 2014-05-28
HSO i Lund 2014-05-30
Lunds Demensförening 2014-05-30
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 september 2014 (denna
skrivelse), inklusive ekonomiskt underlag
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att 1 556 000 kr anvisas i budgeten för 2015 för bidrag till handikapp- och andra
ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område,
att DHR i Lund beviljas 12 000 kronor till verksamhet och 100 000 kronor till
lokalkostnad,
HSO i Lund beviljas 1 410 000 kr till lokalkostnad,
Lundabygdens Dövas Förening beviljas 13 000 kr till verksamhet,
Lunds demensförening beviljas 16 000 kr till verksamhet,
Neuroförbundet Lundabygden beviljas 5 000 kr till verksamhet, samt
att övriga inkomna ansökningar avslås.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Mai Almén (S), Lars A. Ohlsson (V) och Lars

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sernham (S) i handläggningen i detta ärende.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar följande
protokollsanteckning:
Riktlinjerna behöver ses över för att ge bättre stöd till föreningarnas viktiga
arbete.

Beslut expedieras till:
Attention-Lund
DHR i Lund
Epilepsiföreningen i Lund med omnejd
HSO i Lund
Lundabygdens Celiakiförening
Lundabygdens Dövas Förening
Lunds Demensförening
Neuroförbundet Lundabygden
Reumatikerföreningen i Lundabygden
SRF Lundabygden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl i Lund
Dnr VOO 2014/0267
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat program för samråd. Syftet med
detaljplanen är bland annat att pröva möjligheten att uppföra ett bostadsområde
med ca 550 stycken lägenheter i flerfamiljshus. Där bullernivåerna överskrids
anser vård- och omsorgsförvaltningen att bullerskydd bör åtgärdas eftersom detta
kan skapa en bättre miljö generellt och minska påfrestningarna för personer med
funktionsnedsättning som är ljudkänsliga. 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 Vipemöllan 38 m fl i Lund, Lunds kommun
Detaljplanekarta och illustrationsplan, upprättad 2014-05-06
Planbeskrivning, upprättad 2014-05-06
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse reviderad 2014-10-09
Yrkanden
Mai Almén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med följande
tillägg:
Avståndet till de befintliga busslinjerna/ hållplatserna linje 3 och 6 är enligt den
föreslagna detaljplanen upp till 1000 meters gångavstånd. Det är nödvändigt att
man i det fortsatta arbetet med planen utreder hur bussar ska kunna komma fram
i området så att det vanligtvis maximala gångavståndet på 400 meter kan
tillgodoses.
Eftersom det finns stora nivåskillnader inom området kommer det att bli svårt
eller omöjligt för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna använda
bussen som färdmedel om inte hållplatserna kan nås nära entréerna och med
acceptabla nivåskillnader.
Man planerar en större förskola med cirka 10 avdelningar. En hel del barn med
kognitiva funktionsnedsättningar men även andra barn - både de små barnen och
de lite större - klarar inte av stora grupper, mycket rörelse och mycket oväsen.
Om man ska bygga en så stor förskola måste planeringen vara sådan att
småbarnsgrupperna har egna, avskilda gårdar att befinna sig på utomhus. Men
detta gäller också för en del lite större barn vilket innebär att några av gårdarna
till avdelningarna för de lite större barnen också måste vara avskilda.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen svarsskrivelse
2014-10-09 med följande tillägg:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Avståndet till de befintliga busslinjerna/ hållplatserna linje 3 och 6 är enligt den
föreslagna detaljplanen upp till 1000 meters gångavstånd. Det är nödvändigt att
man i det fortsatta arbetet med planen utreder hur bussar ska kunna komma fram
i området så att det vanligtvis maximala gångavståndet på 400 meter kan
tillgodoses.
Eftersom det finns stora nivåskillnader inom området kommer det att bli svårt
eller omöjligt för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna använda
bussen som färdmedel om inte hållplatserna kan nås nära entréerna och med
acceptabla nivåskillnader.
Man planerar en större förskola med cirka 10 avdelningar. En hel del barn med
kognitiva funktionsnedsättningar men även andra barn - både de små barnen och
de lite större - klarar inte av stora grupper, mycket rörelse och mycket oväsen.
Om man ska bygga en så stor förskola måste planeringen vara sådan att
småbarnsgrupperna har egna, avskilda gårdar att befinna sig på utomhus. Men
detta gäller också för en del lite större barn vilket innebär att några av gårdarna
till avdelningarna för de lite större barnen också måste vara avskilda.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Sammanträdet ajourneras klockan 18.55 - 19.25.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Ansökan om subvention av trygghetsbostäder,
seniorprojektet Värdshuset.
Dnr VOO 2014/0276
Sammanfattning
Seniorgården AB har 2014-08-14 ansökt om subvention av lägenheter som
trygghetsbostäder.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2010-06-09 § 77
Ansökan Seniorgården 2014-08-14
Bilaga 1 ansökan Seniorgården, Förslag till riktlinjer avseende subvention av
trygghetsbostäder 2010-05-17, rev 2010-06-07
Bilaga 2 ansökan Seniorgården, Riktlinjer avseende subvention av
trygghetsbostäder, 2011-01-01, rev 2013-03-20
Kompletterande ritningar 2014-09-12, 2014-08-12, 2014-08-27
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13
Yrkanden
Tove Klette (FP) med instämmande av Lena Arnesen (M), John Lager (C) och
Maj Adolfsson (KD) yrkar
att under förutsättning av att riktlinjerna uppfylls i en ny ansökan från
Seniorgården AB där projektet konkretiseras, tillstyrka subvention av
trygghetsbostäderna, samt
att förändra riktlinjerna så att subvention, i likhet med övriga kommunalt
förmedlade pensionärslägenheter, ges för lägenheter med boende från 65 års
ålder.

Mai Almén (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och Lars A.
Ohlsson (V) yrkar
att bifalla förvaltningens förslag att ge avslag på Seniorgården AB:s ansökan om
subvention av trygghetsbostäder avseende seniorprojektet Värdshuset, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till en revidering av hela
Riktlinjer avseende subvention av trygghetsbostäder.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena 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:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ja för bifall till Tove Klettes (FP) med flera yrkande.
Nej för bifall till Mai Alméns (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Ledamot
Rune Rydén (M)
Lena Arnesen (M)
Tove Klette (FP)
Birgitta Darlin (FP)
John Lager (C)
Maj Adolfsson (KD)
Ann-Margreth Olsson (S)
Eva Olsson (S)
Mai Almén (S)
Christina Sjöström (MP)
Lars A. Ohlsson (V)

Ja
X
X
X
X
X
X

Summa

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 under förutsättning av att riktlinjerna uppfylls i en ny ansökan från
Seniorgården AB där projektet konkretiseras, tillstyrka subvention av
trygghetsbostäderna, samt
att förändra riktlinjerna så att subvention, i likhet med övriga kommunalt
förmedlade pensionärslägenheter, ges för lägenheter med boende från 65 års
ålder.

Reservationer
Mai Almén (S), Lars A. Ohlsson (V) och Christina Sjöström (MP) lämnar
skriftlig reservation.

Beslut expedieras till:
Seniorgården AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
VoO 141022, Ärende 8:

Ansökan om subvention av trygghetsbostäder, seniorprojektet
Värdshuset
Vi reserverar oss mot beslutet att V~rd- och omsorgsnämnden redan nu förespeglar att
Seniorg~rden ska erh~lla bidrag till Värdinneservice för lägenheter i hus som ännu inte
projekterats färdigt.
Vi reserverar oss ocks~ mot att en revidering av ~ldersgränsen i riktlinjerna för detta
bidrag görs utan utredning av konsekvenserna av denna ändring. Om en revidering ska
ske finns det mycket annat att utreda huruvida det ska ändras eller ej.
Det är en självklarhet att varje trygghetsboende, som ansöker om detta bidrag till
Värdinneservice f~r det - under förutsättning att de uppfyller de krav som ställs för
bidraget erh~llande!
Att fatta det beslut, som den borgerliga majoriteten nu gör, kan förespegla att VoO vid
Seniorg~rdens nästa ansökningstillfälle lovar att fatta ett beslut som gäller i 5 ~r fr~n
första inflyttningstillfället vilket Seniorg~rden önskar. Reglerna är s~dana att man f~r
utbetalt för samliga lägenheter under de första 12 m~naderna. Därefter är kravet att
minst 10 lägenheter dels uppfyller kraven i riktlinjerna och dels att det i dessa lägenheter
bor minst en person som är 70 ~r eller äldre för att fortsatt bidrag ska utbetalas. Och
detta kan ändras under tiden.
Att som Seniorg~rden nu gör - söka bidrag till Värdinneservice med ett underlag, som är
s~ bristfälligt och till vissa delar endast muntligt och som p~ s~ m~nga punkter inte
uppfyller de krav, som gäller för att f~ bidraget- är högst anmärkningsvärt.
Seniorg~rden presenterar endast planlösningar för tv~ av alla de olika typer av
lägenheter som husen kommer att inneh~lla. Samtliga lägenhetsplaner för de lägenheter
som kommer ifr~ga för bidraget ska redovisas och uppfylla kraven. Inte ens de tv~
planritningar, som presenteras nu, uppfyller krav som ställs.

Vidare vet man inte hur m~nga lägenheter, som kommer att ha ~tminstone en av de
boende som har en ~lder över 70 ~r - vilket ocks~ är ett krav för att f~ bidrag till
Värdinneservice efter 12 m~nader.
Man vet inte heller när husen kommer att vara inflyttningsklara. Det kan dröja n~gra ~r.
Detaljplanen är ännu inte heller fastställd för den tomt, där dessa hus är tänkta att
byggas.
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För Miljöpartiet

/Mai Almen/
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/Lars A. Olsson/

/Christina Sjöström/

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll

14

Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 109
Remiss Samlad ingång för medborgarkontakt i Lunds
kommun
Dnr VOO 2014/0287
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positiv till förslag om
samorganisering av servicecenter Kristallen, medborgarkontoren och
telefonväxel inom kommunkontorets kommunikationsavdelning, § 124 KSAU
2014-08-25. Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget på remiss från
kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningen instämmer i att det finns behov
av att bemöta de ökade kraven från kommuninvånarna på ökad tillgänglighet.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedöms dock inte kunna överföra så många
arbetsuppgifter till en samlad ingång/funktion, då större delen av förvaltningens
handläggning gäller ärenden som kräver biståndsbedömning och är under
sekretess.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen Beslut 2009-11-05 § 326
Kommunstyrelsen Beslut 2011-01-12 § 6
Kommunfullmäktige Beslut 2011-06-01 § 201 (utdrag)
Utredning till möjligheter till utveckling av medborgarkontor 2011
Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2012-06-05 Medborgarkontor i Kristallen
KSAU Beslut 2012-10-29 § 206
Rapport servicemätning via telefon och e-post 2014-06
Förstudie Förbättrad medborgarservice 2014-02-28
Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2014-08-12 Medborgarkontakt i Lunds
kommun – en samlad ingång Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18
KSAU Beslut 2014-08-25 § 124
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2014-09-09
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-25
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-09-25.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 110
Förslag till investeringsplan 2016-2020
Dnr VOO 2014/0285
Sammanfattning
Samtliga nämnder ska lämna förslag till investeringsplan för 2016-2020 senast
den 18 november 2014. För de kommande åren finns ett ökat behov av bostäder
och lokaler som baseras på behovs- och volymutveckling i vård- och
omsorgsverksamheten. Behovet av investeringsmedel avser LSS-boenden,
inventarier och utrustning och är anpassat till bostads- och lokalbehoven för åren
2016-2020.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad 2014-10-22
Kommunkontorets anvisningar inför investeringsberedning, 2014-09-03
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna vård- och omsorgsnämndens förslag till
investeringsplan 2016 – 2020.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 111
Ansökan/anbud från Meca services AB gällande hemvård,
LOV
Dnr VOO 2014/0312
Sammanfattning
Meca Service AB har inkommit med en ansökan/anbud om att utföra serviceomvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser inom samtliga geografiska
hemvårdsområden i Lunds kommun med ett kapacitetstak på 250 timmar per
månad.
Upphandlingsenheten har kontrollerat företagets ekonomiska och finansiella
ställning enligt kraven i förfrågningsunderlaget, vilka bedöms vara uppfyllda.
Vård- och omsorgsförvaltningen träffade den 28 augusti Fanny Meza, VD och
Darlymg Castellanos, verksamhetschef för avstämning av utförarens förmåga att
tillgodose de krav som Lunds kommun ställer. Verksamhetskraven bedöms vara
uppfyllda.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna Meca Services ansökan/ anbud
om att utföra service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser inom samtliga
geografiska hemvårdsområden i Lunds kommun och teckna avtal från och med
2014-12-01 och tillsvidare.
Beslutsunderlag
Anbud från Meca Service AB, daterad 2014-03-20
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-29
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna Meca Services ansökan/anbud om att få utföra service-,
omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser inom samtliga geografiska
hemvårdsområden i Lunds kommun, samt
att uppdra åt ordförande och förvaltningschef att teckna avtal med Meca Service
AB från och med 2014-12-01 och tillsvidare.

Beslut expedieras till:
Meca Service, Fanny Meza
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 117
Drift av boende med särskild service enligt LSS på
Kulgränd 5a och Hillebardsgränden 1 F.
Dnr VOO 2013/0063
Sammanfattning
I enlighet med vård- och omsorgsnämndens uppdrag har upphandling av drift av
boende med särskild service enligt LSS vid Kulgränd 5a och Hillebardsgränd 1f
genomförts. Avtal har tecknats mellan Lunds kommun och Attendo LSS AB för
perioden 2014-10-01 – 2021-09-30. Attendo LSS AB ansvarar enligt tidigare
tecknat avtal sedan 2008 för driften av verksamheten.
På grund av att Attendo inte erhållit tillstånd från IVO (Inspektionen för vårdoch omsorg) inför ikraftträdande av det nytecknade avtalet beslutade vård- och
omsorgsnämnden vid sammanträde 2014-09-17 om sex (6) månaders
förlängning av befintligt avtal samt gav i uppdrag till förvaltningen att till
nästkommande sammanträde redovisa nämndens handlingsmöjligheter.
Beslutsunderlag
Avtal avseende driften av verksamheten vid Kulgränd 5a och Hillebardsgränden
1f
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-29
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Tove Klette (FP), Lena Arnesen
(M), John Lager (C), Maj Adolfsson (KD), Christina Sjöström (MP) och Lars A.
Ohlsson (V) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt ordföranden och förvaltningschef att säga upp avtal med Attendo
LSS AB 2014-10-01 omfattande drift av boende med särskild service enligt LSS
vid Kulgränd 5a och Hillebardsgränd 1f,
att uppdra åt förvaltningen att påbörja arbetet med att överta verksamheten i
intern regi. Övertagande i intern regi sker i samband med att nuvarande avtal
löper ut 2015-03-31.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 118
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 13 september 2014 till
och med den 21 oktober 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 13 september
2014 till och med den 21 oktober 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 10 september 2014 till
och med den 14 oktober 2014
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll

19

Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 119
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att John Lager (C) deltar i Mötesdag om anhörigfrågor 2014 den 27
november 2014 i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2014-10-22

§ 120
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016
a. Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2014-06-05, uppdatering av riktlinjer
avseende användning av datorer internet och e-postsystem i Lunds kommun.
Dnr VOO 2014/0296
b. Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2014-07-01 Klimatmålsprövning 2014,
Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0297
c. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut per den
30 september 2014 gällande äldreomsorg
Dnr VOO 2014/0324
d. Kostpolicy för Lunds kommun, 2014-06-27, kommun gemensamt
styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0152
e. Omdisponering av förvaltningslokaler på grund av utbildningsnämndens
behov av nya utbildningsplatser, Kommunkontoret 2014-06-26
Dnr VOO 2014/0289
f. Kommunkontoret 2014-06-19, Förtroendevaldas rätt till omställning och
pension
Dnr VOO 2014/0290
g. Kommunkontoret 2014-06-26, Reglemente för partistöd samt arvode till
förtroendevalda
Dnr VOO 2014/0291
h. Kommunkontoret 2014-07-15, Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2015
Dnr VOO 2014/0294
i. Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet, 2014-09-10
j. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Kasper Care för utförande av
ledsagar- och avlösarservice Lund, 2014-09-24
k. Kommunstyrelse sammanträdesprotokoll, 2014-10-01, § 255 Delårsraport per
den 31 augusti för Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0323
l. Kommunstyrelse sammanträdesprotokoll, 2014-09-03, § 241 Motion från MP

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-22

inrätta ny dietistfunktion inom vård- och omsorg för god och säker
nutritionsvård i kommunal verksamhet
Dnr VOO 2014/0146
m. Protokoll från förhandling enligt MBL § 38 och 11, vård- och
omsorgsförvaltningen, 2014-10-14
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21

