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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-10

Övriga närvarande:

Justerare

Birgitta Åkerson, projektledare, § 126
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 122-140
Ewa Danielsson, verksamhetschef, §§ 122-125
Seth Petersson, förvaltningschef
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 122-140
Lena Thosteman, myndighetschef
Niclas Snygg, enhetschef, §§ 122-125
Helena Falk, Nämndsekreterare
Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef, §§ 136-141
Lena Hansen (Kommunal), §§ 122-140

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden
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2014-12-10

§ 122
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse John Lager (C) som justerare och Maj Adolfsson (S) till ersättare.
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 15 december
2014 kl 14:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-10

§ 123
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Förvaltningen informerar
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Johansson informerar om ett
beslut från Inspektionen för vård- och omsorg angående en Lex Maria anmälan
avseende en händelse som inträffade på Höjeågården sommaren 2014.
Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om resultatet av den årliga
medarbetarundersökningen på vård- och omsorgsförvaltningen. Reslutatet är
generellt väldigt gott och har förbättrats sedan förra årets
medarbetarundersökning.
Kvalitetschefen Susanne Berg informerar om resultatet för Lund i
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning riktad till särskilda boenden och
hemvård ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2014”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6
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§ 125
Digitala trygghetslarm i ordinärt boende samt kommunalt
ansvar för kommunikation i larmkedjan
Dnr VOO 2014/0383
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan våren 2014 en digital larmmottagning
som kan hantera både analoga och digitala trygghetslarm. I samband med att
avtalet med nuvarande leverantör av trygghetslarm går ut den 31 maj 2015, krävs
en ny upphandling av ca 2120 digitala trygghetslarm.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås samtidigt ta över ansvaret för
kommunikationen i larmkedjan, enligt de rekommendationer som ges av
Hjälpmedelsinstitutet(HI)[1] och Sveriges kommuner och landsting (SKL)[2].
[1] Vägledning och checklista trygghetslarm 2013 Hjälpmedelsinstitutet [2]
Digitala trygghetslarm 2013 SKL
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut vid sammanträde 10 december 2014.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2014
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård och omsorgsnämnden övertar ansvaret för kommunikationen i
larmkedjan för att garantera att det finns fungerande abonnemang och för att
säkerställa övervakning av funktionaliteten
att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandling av förhyrning av digitala
trygghetslarm
att uppdra till förvaltningschefen att teckna nödvändiga avtal
att övergången till digitala larm skall påbörjas under 2015 med målsättning att
vara klart 2016

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 126
Petter Forkstam (MP) samt Anette Mårtensson (MP)
motion gällande 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 beslutade 2014-06-14 § 75 att avge yttrande på en remiss i
enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-03 § 241 att återremittera ärendet till vårdoch omsorgsnämnden med uppdrag att närmare utreda en dietistfunktion och
lämplig placering.
Beslutsunderlag
Motion (MP) Inrätta ny dietistfunktion inom vård och omsorg för god och säker
nutritionsvård i kommunal verksamhet 2014-04-07
Socialstyrelsens föreskrifter om förebyggande av och behandling vid
undernäring SOSFS 2014:10, 2014-09-23
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-27
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-06-10 § 75
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-03 § 241
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-26
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-11-26

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun
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§ 127
Rapport intern kontroll 2014
Dnr VOO 2013/0486
Sammanfattning
Förvaltningen har genomfört kontroller i enligt med kontrollplan för 2014. Vårdoch omsorgsnämnden fastställde planen för intern kontroll 2014-02-23 § 11.
Planen omfattar 12 stycken kontrollmål varav tre är kommungemensamma.
Sammanfattningsvis är bedömningen att resultatet av den genomförda
granskningen är tillfredställande. Den visar att det inom vissa områden finns en
del brister och utvecklingsbehov där det gäller att upprätthålla information om
rutiner och följa dessa. Det finns brister som kan innebära vissa effektivitets- och
kvalitetsförluster inom verksamheten genom att rutinerna inte fungerar optimalt
men att bristerna inte medfört några kvalitetsbrister som drabbat enskilda eller
skador sett ur ett ekonomiskt perspektiv.
Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll 2014 fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-0212 § 11
Rapport intern kontroll 2014-11-17
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-17

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta redovisningen av intern kontroll för 2014
att överlämna redovisningen till kommunkontoret

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
avseende vård och omsorgsförvaltningen år 2014
Dnr VOO 2014/0369
Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivare varje år göra en
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är
att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt
arbetsmiljöarbete. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra ska det förbättras.
I Lunds kommun består uppföljningen av ett frågeformulär (webenkät) med
frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 och besvaras på
arbetsplatsnivå av arbetsledare, medarbetare och skyddsombud tillsammans.
Arbetsplatsernas resultat samlas till en förvaltningsgemensam rapport och
handlingsplan för förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete framöver.
Inom Vård och omsorgsförvaltningen genomfördes uppföljningen under oktober
/november 2014. Utifrån enkätens resultat ges följande förslag på åtgärder för
det kommande året:
• Samtliga chefer ska tillsammans med skyddsombud och medarbetare på sin
arbetsplats årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Fortsatt årlig utbildning/information för chefer och skyddsombud om
arbetsmiljöprocessen, arbetsmiljöhandboken, arbetsskaderegistret LISA samt
tillämpningen av samverkansavtalet. Utbildningarna är obligatoriska för de
chefer som inte tidigare deltagit.
• Identifiera samt uppdra åt berörda chefer att åtgärda de brister som
framkommit i enkäten.
Beslutsunderlag
Webenkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014.
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-11-17.
Samverkansprotokoll, 2014-11-27.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa upprättat förslag till handlingsplan.

Beslut expedieras till:
Kommunkontorets personalavdelning
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 129
Uppföljning av riktlinjer för resor och transporter samt
inköp av miljöfordon
Dnr VOO 2014/0384
Sammanfattning
Riktlinjer för resor och transporter är beslutad av kommunstyrelsen 2010-04-07.
Denna riktlinje reglerar vilket färdmedel som ska användas vid resor i tjänsten.
Uppföljning av riktlinjerna ska göras årligen och redovisas till nämnden. Vårdoch omsorgsnämnden har vid sammanträde 2010-09-22 beslutat att medge att
egen bil i tjänsten får användas då verksamheten så kräver och om resan inte kan
lösas på annat ändamålsenligt sätt.I handlingsplan för miljöfordon är fastställt att
vid inköp av fordon ska fordon som drivs med biogas, el eller RME väljas.
Endast i undantagsfall kan annat fordon väljas. Sådana beslut ska anmälas till
nämnden.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för resor och transporter, beslutad av kommunstyrelsen 2010-04-07, §
115
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-31
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2010-09-22 § 105
Handlingsplan för miljöfordon i Lunds kommun, 2010-03-10
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-10
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-22
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-11
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Akten.

Sammanträdet ajourneras klockan 16:30-16:55.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 130
Årlig justering av förbehållsbelopp och avgifter inom
äldre- och handikappomsorg avseende 2015
Dnr VOO 2014/0373
Sammanfattning
Förbehållsbelopp och avgifter inom äldre- och handikappomsorg ska årligen
räknas om utifrån förändrat prisbasbelopp och konsumentprisindex enligt
kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2004 § 10.
Kostavgifterna vid insatserna särskilt boende, korttidsvård och dagvård ska
fastställas utifrån konsumentverkets rekommendationer enligt beslut från
kommunfullmäktige den 30 augusti 2012.
Kommunens självkostnad per vårdtimme i hemtjänsten räknas om med ledning
av föregående års faktiska timkostnad med uppräkning för beräknade löne- och
prisförändringar.
Regeringen har för år 2015 fastställt prisbasbeloppet till 44 500 kronor, vilket är
en ökning med 0,23 procent sedan år 2014.
Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2014 har minskat med 0,1 procent i
jämförelse med oktober 2013.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-17
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa avgifter inom äldre- och handikappomsorg enligt ovan
att fastställa kommunens självkostnad per vårdtimme till 288 kronor
att ge ordförande i vård- och omsorgsnämnden delegation på
att fastställa kostavgifterna för särskilt boende, korttidsvård och dagvård. att
föreslagna ändringar ska gälla från och med 2015-02-01.

Beslut expedieras till:
Akten
Ekonomigruppen
Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Verksamhetschef för boende och habilitering för personer med
funktionsnedsättning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 131
Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre- och
handikappomsorg
Dnr VOO 2014/0374
Sammanfattning
Ersättningar och bidrag ska enligt beslut i kommunfullmäktige respektive vårdoch omsorgsnämnden årligen justeras utifrån förändringar i prisbasbeloppet.
Regeringen har för år 2015 fastställt prisbasbeloppet till 44 500 kronor vilket är
en ökning med 0,23 procent sedan 2014.
Vård- och omsorgsförvaltningen har justerat beloppen för år 2015 för
fastställande.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-17
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att för år 2015 fastställa den kommunala habiliteringsersättningen till 45 kronor
per heldag respektive 31 kronor per halvdag.
att för 2015 fastställa hemvårdsbidraget per månad till 927 kronor för nivå 1, 1
854 kronor för nivå 2, 2 781 kronor för nivå 3 och 3 708 kronor för nivå 4.

Beslut expedieras till:
Akten
Myndighetsfunktionen
Ekonomigruppen
Löneavdelningen, kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

13

2014-12-10

§ 132
Årlig justering av avgift och förbehållsbelopp för
medflyttande person vid parboendebeslut
Dnr VOO 2014/0375
Sammanfattning
Enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 2010-06-09 § 84 gällande s.k.
parboende/parliv i Lunds kommun, ska kostnaden för mat varje år räknas om
utifrån förändringar i konsumentprisindex. Omräkningen för 2015 baseras på
minskning av konsumentprisindex med 0,1 procent.
Enligt vård- och omsorgsnämnden beslut 2010-06-09, § 84 kan medflyttande
personer vid parboendebeslut välja att endast äta huvudmålet på boendet och
betala kupongpris för detta. Förbehållsbelopp för kost för dessa personer baseras
då på livsmedelskostnad samt tillägg för kupongpriset för huvudmålet enligt
vård- och omsorgsnämndens beslut 2010-12-08 § 142.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-17
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa avgiften för kost för medflyttande person vid parboendebeslut med
4 028 kronor per månad.
att ge ordförande i vård- och omsorgsnämnden delegation på att fastställa
förbehållsbelopp för kost för medflyttande person vid parboendebeslut som
väljer att endast äta huvudmålet på boendet.
att föreslagna förändringar ska gälla från och med 2015-02-01.

Beslut expedieras till:
Akten
Ekonomigruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 133
Årlig justering av schablonbelopp för löpande underhåll
av bostadsrättslägenhet
Dnr VOO 2014/0376
Sammanfattning
Schablonbeloppet för löpande underhåll av bostadsrättslägenhet ska årligen
räknas om utifrån förändrat KPI för oktober enligt kommunfullmäktiges beslut
från 25 september 2008.
Konsumentprisindex, KPI, för oktober 2014 har minskat med 0,1 procent i
jämförelse med oktober 2013.
Schablonbeloppet för 2015 är 54 kronor per kvadratmeter och år.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-14
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa schablonbeloppet för löpande underhåll av bostadsrättslägenhet med
54 kronor per kvadratmeter och år för år 2015.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 134
Årlig justering av avgift för transport av avlidna
Dnr VOO 2014/0377
Sammanfattning
Den administrativa avgiften för transport av avlidna ska årligen räknas om
utifrån förändrat prisbasbelopp enligt kommunfullmäktiges beslut från den 16
juni 2006. Regeringen har för år 2015 fastställt prisbasbeloppet till 44 500
kronor, vilket är en ökning med 0,23 procent sedan 2014.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-14
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa avgiften för transport av avlidna med 868 kronor för år 2015

Beslut expedieras till:
Akten
Ekonomigruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135
Årlig justering av priser för sondnäring kosttillskott och
lunchpriser för pensionärer
Dnr VOO 2014/0378
Sammanfattning
Priser för sondnäring, kosttillskott och priser för lunch i kommunens
restauranger inom äldre- och handikappomsorg ska årligen räknas om utifrån
förändrat prisbasbelopp enligt vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 januari
2004 § 7.
Regeringen har för år 2015 fastställt prisbasbeloppet till 44 500 kronor, vilket är
en ökning med 0,23 % sedan år 2014.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-14
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att priset för brukare i hemvården som enbart försörjer sig på sondnäring är 1
545 kronor per månad.
att priset för specialkost per portion är 51 kronor
att priset för kosttillskott är 157 kronor per månad för en förpackning per dag,
314 kronor per månad för två förpackningar per dag, 471 kronor per månad för
tre förpackningar per dag och för ytterligare förpackningar per dag är priset 157
kronor per månad och förpackning.
att priset för lunch hos restaurangerna inom vård- och omsorgsförvaltningen är
40 kronor per portion för pensionärer vid köp av kuponghäfte och 53 kronor per
portion vid köp av enstaka portioner.
att ovanstående priser är giltiga från och med 1 januari 2015.

Beslut expedieras till:
Akten
Ekonomigruppen Restauranger på Fästan, Vevrehemmet, Solhem, Mårtenslund
och Papegojelyckan
Verksamhetschef för Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Verksamhetschef för Särskilt boende för äldre

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 136
Remiss förslag till ny lokalinvesteringsprocess
Dnr VOO 2014/0405
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget om ny
lokalinvesteringsprocess till kommunens nämnder och styrelser. Förslaget till ny
lokalinvesteringsprocess är utarbetat tillsammans med förvaltningarna i en
arbetsprocess med nuläges analys som grund för förslaget till ny
lokalinvesteringsprocess.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-12-01.
Kommunkontorets missiv, förslag till ny lokalinvesteringsprocess–remiss,
2014-11-20.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, Ny lokalinvesteringsprocess, 2014-11-10.
Ny lokalinvesteringsprocess för Lunds kommun 2014-11-05, bilaga till
kommunkontorets tjänsteskrivelse.
Lokalinvesteringsprocess, bör läge, 2014-09-12, bilaga till kommunkontorets
tjänsteskrivelse.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2014-12-01
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
Jag anser att Servicenämnden skall ha fortsatt ansvar för
lokalinvesteringsprocessen, och att Servicenämnden inte ses som en
utförarnämnd, utan ges befogenhet att ändra och påverka projektens utformning i
samarbete med beställarna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 137
Namnförslag till nybyggnation av särskilt boende i Kv.
Arkivet 5, Mårtenslundsparken i Lund, Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0410
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen planerar tillsammans med Lunds kommuns
fastighetsbolag AB två nya särskilda boenden enligt SoL i kvarteret Arkivet 5,
Mårtenslundsparken. Färdigställandet av byggnaderna förväntas vara klart 2017.
Vid tidigare nybyggnation av särskilt boende har vård- och omsorgsnämnden
namngivit dessa byggnader och därmed förslås även att de två nya särskilda
boenden i Mårtenslundsparken ska namnges.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-20
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ge vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott i uppdrag att lämna förslag till
vård- och omsorgsnämnden på namn till de nya särskilda boenden som ska
uppföras i Mårtenslundsparken.

Beslut expedieras till:
Akten
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2014-12-10

§ 138
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 22 oktober 2014 till och
med den 8 december 2014
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 22 oktober 2014
till och med den 8 december 2014
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 15 oktober 2014 till och
med den 3 december 2014

Övriga delegationsbeslut
Särskilt boende för äldre
Beslut om disciplinär åtgärd, 2014-10-27, Veronica Wehlin
Beslut om disciplinär åtgärd, 2014-10-27, Veronica Wehlin
Boende och habilitering
Beslut att nedskriva löneskuld, Helene Hellström
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
Att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§ 139
Kurser och konferenser
Föreligger inga.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

21

2014-12-10

§ 140
Anmälningar
Dnr VOO 2014/0016

a. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-11-28, Kommun- och
enhetsundersökningen, vård- och omsorg om äldre 2014
Dnr VOO 2014/0408
b. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen 2014? Verksamhetsresultat för Lund, hemtjänst och särskilt
boende, Socialstyrelsen
Dnr VOO 2014/0107
c. Rapportering till vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut per den
30 september 2014 gällande insatser enligt 9 § LSS
Dnr VOO 2014/0407
d. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-11-12, Redovisning
av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg av äldre
Dnr VOO 2014/0368
e. Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll, beslut 2014-08-20,
Medborgarförslag återinför servicebussarna § 147
Dnr VOO 2014/0342
f. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-12-01, Kvalitetstal
2014 – verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Dnr VOO 2014/0409
g. Avtalsuppföljning – Poolarna Assistans – Hemvård ledsagar- och
avlösarservice samt personlig assistans, sammanträdesprotokoll 2014-10-21
h. Samverkansgrupp Vård- och omsorgsförvaltningen och Attendo LSS AB
Bostäder med särskild service LSS, 2014-09-16
i. Protokoll avtalsuppföljning Attendo Nimbus dagliga verksamhet för utförande
enligt 9:10 LSS, 2014-10-08
j. Protokoll avtalsuppföljning Höje Hund och park AB för utförande av daglig
verksamhet enligt LSS i Lunds kommun, 2014-10-03
k. Samverkansgrupp vård- och omsorgsförvaltningen och Vardaga, 2014-10-22
l. Avtalsuppföljning för MISA för utförande av daglig verksamhet enligt LSS,
2014-10-01
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m. Avtals uppföljning SKOA, för utförande av daglig verksamhet enligt LSS,
2014-11-18
n. Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet, 2014-10-28
o. Sammanträdesprotokoll samverkansgrupp, 2014-10-08
p. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Agaten Hemtjänst, 2014-10-10
q. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Attendo Hemvård, 2014-10-07
r. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Samhall hemtjänst, 2014-10-10
s. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Svanen hemtjänst, 2014-10-10
t. Meddelande om tilldelning av projektmedel för den Goda Måltiden, 2014-0611
Dnr VOO 2014/0355
u. Turordning 2015 - Personlig assistans, ickevals alternativ
Dnr VOO 2014/0392
v. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2014-11-06, § 197 Motion från
Angelica Svensson avskaffa delade turer i Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0048
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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