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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-18

Övriga närvarande:

Justerare

Seth Petersson, förvaltningschef
Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 31-45
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 31-45
Lena Thosteman, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, §§ 31-34
Niclas Snygg, enhetschef, §§ 31-33 och 35-36
Emma Carnhede, enhetschef, §§ 35-36
Helena Falk, Nämndsekreterare
Lena Hansen, Kommunal, §§ 31-45

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Val av justerare samt tid och plats för justering
att utse Lars A Ohlsson (V) till justerare och Christina Sjöström (MP) till
ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 24 mars 2015
klockan 10.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Förvaltningen informerar
Medicinskt ansvarig sjuksköteska Susanne Leijon informerar om
Patientsäkerhetsberättelse 2014, mål och strategier.
Biträdande förvaltningschefen Ingegerd Ahlberg informerar om enheterna HR
samt utredning- och service.
Kvalitetschefen Susanne Berg informerar om kvalitetsenhetens verksamhet och
uppdrag.
Ekonomichefen Bo Svensson informerar om ekonomienheten, IT-enheten och
lokaler.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Tillsyn IVO avseende särskilda boendet Vevrehemmet,
Veberöd, Lunds kommun
Dnr VOO 2014/0239
Sammanfattning
Med anledning av genomförd inspektion på Vevrehemmet gällande tillsyn av
tvångs- och begränsningsåtgärder 2014-08-27 identifierades brister i
verksamheten. IVO begär en redovisning av hur nämnden avser att säkerställa
hur de boende på demensenheten Lilla Sandstugan får sina individuella behov av
omsorg och tillsyn tillgodosedda under dygnets alla timmar i enlighet med 3 kap.
3 § socialtjänstlagen, SoL.
Vård- och omsorgsnämnden bedömer att brukarna på demensenheten Lilla
Sandstugan får sina individuella behov av omsorg och tillsyn tillgodosedda
under dygnets alla timmar i enlighet med 3 kap. 3 § socialtjänstlagen, SoL. Detta
då individens behov styr bemanningen.
Beslutsunderlag
IVOs beslut 2014-11-25
Vård- och omsorgsförvaltningens yttrande 2015-02-27
Yrkanden
Lars A Ohlsson (V) med instämmande av Ann-Margreth Olsson (S), Christina
Sjöström (MP), Lars Johansson (M), Tove Klette (FP), Inga Kerstin Eriksson (C)
och Dan Backman (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-27 som nämndens svar till IVO.

Beslut expedieras till:
Inspektionen för vård och omsorg
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Träffpunkt för seniorer, Klostergården
Dnr VOO 2015/0104
Sammanfattning
2014-04-01 startades träffpunkt för seniorer på Mötesplats Klostergården.
Verksamheten är öppen tisdagar och torsdagar 9-13. I genomsnitt har
verksamheten haft 12 besökare per öppetdag, vilket är normalt för en träffpunkt
med begränsat öppethållande. Ambitionen var att skapa mervärde genom
förvaltningsöverskridande samarbete och generationsöverskridande möten. Ett
gott samarbete har etablerats, framförallt med biblioteket. Träffpunkten har
erbjudit ett varierat och uppskattat programinnehåll, som står sig väl i jämförelse
med andra träffpunkter med begränsat öppethållande.
Sedan verksamhetsstart har tillgängligheten och lokalernas lämplighet som
verksamhetslokal för seniorverksamhet diskuterats. De nuvarande lokalerna har
begränsningar för vilka aktiviteter som kan erbjudas. Den största begränsningen
är att öppettiderna inte passar en stor del av besökarna.
Genom utökat budgetutrymme skapas utrymme att utveckla verksamheten
genom att finna en ny lokal att starta utökad verksamhet i, för att möta
besökarnas önskemål om en träffpunkt som är tillgänglig och för seniorer.
Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens beslut 2011-12-07
Medborgarförslag KF 2014/0081
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-22
Internbudget och verksamhetsplan 2015, VOO 2014/0240
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-02-24
Yrkanden
Mai Almén (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP), Lars A Ohlsson
(V), Lars Johansson (M), Tove Klette (FP), Inga Kerstin Eriksson (C) och Dan
Backman (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ge vård och omsorgsförvaltningen i uppdrag att finna en ny lokal för
träffpunktsverksamhet för seniorer på Klostergården och att starta verksamhet i
enlighet med förslag.
Protokollsanteckning
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning:
FI sätter stort värde på möten mellan människor och vill särskilt lyfta vikten av
att lyssna på de berördas syn på tillgänglighet. Instämmer i yrkandet från Mai
Almén (S)/Cherry Batrapo

Justerare
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Seniorernas hus - träffpunkt i kvarteret Arkivet
Dnr VOO 2015/0105
Sammanfattning
LKF planerar för nybyggnation i kvarteret Arkivet. 135 lägenheter skall uppföras
i bostadsprojektet ”Brunnsbo”. De nya husen; Slottet, Loftet, Nya Brunnsbo,
Tornet och Parkhuset, skall bland annat rymma seniorlägenheter. Byggstart
planeras till hösten 2016 och inflyttning 2018. I Loftets entréplan erbjuds
möjlighet att skapa en ny träffpunkt för seniorer. Lokalen är placerad i
korsningen Arkivgatan-Brunnsgatan och utmed Brunnsgatan.
Med bakgrunden att ett ”Seniorernas hus” tidigare diskuterats vill vård och
omsorgsförvaltningen öppna upp för ny dialog kring utformningen av en ny
träffpunkt med pensionärsorganisationerna.
I Seniorernas hus får besökarna vara aktiva och skapa social samvaro,
intellektuell stimulans, friskvård och meningsfulla aktiviteter. Seniorerna skall
känna att detta är deras hus, där de är delaktiga genom stort inflytande och att
kunna initiera och leda aktiviteter.
I närområdet bor många äldre, både i ordinärt boende, seniorbostäder och i fyra
äldreboenden. En ny träffpunkt i kvarteret Arkivet skulle tillföra mervärden i det
förebyggande arbetet genom att bidra till att skapa det goda livet för seniorer i
Lund och öppna upp för fördjupad samverkan med såväl
pensionärsorganisationer som mellan kommunala verksamheter.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Vård och omsorgsnämnden VOO 148/2008
Internbudget och verksamhetsplan 2015 VOO 2014/0240
LKFs prospekt; Arkivet 3 & 4, Lund 2015-01-12
LKFs förslag till
Samverkansavtal om lokal för träffpunkt i bostadsprojekt i Lunds kommun
(2015)
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-02-24
Yrkanden
Lars Johansson (M) med instämmande av Tove Klette (FP), Inga-Kerstin
Eriksson (C) och Dan Backman (KD), Lars Sernham (S), Christina Sjöström
(MP) och Lars A Ohlsson (V) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar om
bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
att utredningen även skall involvera pensionärsorganisationerna och
studieförbunden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna upprättat förslag till
samverkansavtal med LKF,
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att ge vård och omsorgsförvaltningen i uppdrag att vidare utreda ett förslag till
träffpunkt i kvarteret Arkivet samt
att utredningen även skall involvera pensionärsorganisationerna och
studieförbunden.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:20.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby (Stångby
Väster II), Lunds kommun - Samråd.
Dnr VOO 2015/0057
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat program för samråd. Syftet med
detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ny bostadsbebyggelse med
tillhörande parker, gator, skolor och service med mera. I planförslaget planeras
ett äldreboende med en bra föreslagen placering. Placeringen av äldreboendet är
centralt och nära till kommunikationen (tågen) vilket är positivt. Dock beskrivs
det i planen att längs med Rossings väg riskeras bullerstörningar från järnvägen.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är viktigt att bullerstörningarna
utreds för att veta vilka åtgärder som ska vidtas för att möjliggöra den föreslagna
placeringen för äldreboendet. Vård- och omsorgsförvaltningen vill även att det
planeras för LSS-bostäder (gruppbostad) eftersom det finns ett stort behov av
dessa. 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 Stångby 5:28 m fl. i Stångby, Lunds kommun, upprättat
2015-01-09
Detaljplanekarta och illustrationsplan, upprättad 2015-02-16
Planbeskrivning, upprättad 2015-02-16
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-06
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen svarsskrivelse
2015-03-06.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
Verksamhetschef Veronica Welin
Verksamhetschef Helene Hellström

Justerare
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§ 38
Detaljplan för kvarteret Kryptan m fl i Södra Sandby,
Lunds kommun - Samråd
Dnr VOO 2015/0058
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat program för samråd. Syftet med
detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ny bebyggelse för bostäder, olika
funktioner i centrum och vård inom del av kv. Kryptan. I planförslaget planeras
det för LSS-bostäder, vilket vård- och omsorgsförvaltningen uppskattar med
tanke på det stora behovet som finns. 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 Kv. Kryptan m fl. i Södra Sandby, Lunds kommun, upprättat
2014-12-01
Detaljplanekarta och illustrationsplan, upprättad 2014-12-01
Planbeskrivning, upprättad 2014-12-01
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-19
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen svarsskrivelse
2015-02-19.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten
Verksamhetschefen Helene Hellström

Justerare
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§ 39
Yttrande avseende Nya och reviderade bidragsformer till
föreningar och andra aktörer
Dnr VOO 2015/0056
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
utarbetat ett förslag till nya och reviderade bidragsformer. Syftet med förslaget
är att möta de förändringar som sker i samhället och bättre tillgodose de behov
som finns såväl inom det etablerade föreningslivet, hos kulturaktörer,
marginaliserade grupper som inom gruppen unga. Kultur- och fritidsnämnden
har skickat förslaget på remiss.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för bidrag till handikapp- och andra ideella organisationer inom vårdoch omsorgsnämndens område 2012-03-22
Beslut vård- och omsorgsnämnden 2012-02-18 § 117
Remissförslag Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och
andra aktörer 2015-01-12
Remiss-Nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer
2015-01-13
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse Förslag till nya och reviderade
bidragsformer till föreningar och andra aktörer, Remissupplaga 2015-01-13
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2015-03-03.

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerare
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§ 40
Remissvar angående bildandet av en regional
utvecklingsenhet inom Kommunförbundet Skåne
Dnr VOO 2015/0045
Sammanfattning
Statliga medel för utveckling av evidensbaserad praktik upphörde 2014. De
tidigare medlen finansierade flera tjänster som utvecklingsledare inom
Kommunförbundet Skåne. I december 2013 skickade Kommunförbundet Skåne
ut ett förslag på remiss till kommunerna, avseende att bilda en regional
utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling när de statliga medlen upphörde. Socialnämnden och vårdoch omsorgsnämnden yttrade sig över förslaget.
Med hänsyn till inkomna synpunkter från Skånes kommuner har
Kommunförbundet Skåne beslutat om att skicka ut ett nytt förslag om en
regional utvecklingsenhet till kommunerna. Det har även bifogats ett utkast till
avtal. Svar om deltagande i den regionala utvecklingsenheten önskas senast den
31 maj 2015. Kommunkontoret har skickat förslaget på remiss till
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den 16 mars
2015. Då förslaget berör både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden
har socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen skrivit ett
gemensamt förslag till yttrande.
Kostnaden för Lunds kommun är drygt 500 tkr/år. Kommunförbundet Skånes
förslag innebär att det är okänt för kommunerna om vilket utvecklingsarbete en
eventuell framtida utvecklingsenhet kommer att bedriva, det ska bestämmas av
en framtida styrgrupp. Förvaltningarna bedömer inte att kommunen bör
medverka i en regional utvecklingsenhet under nuvarande förutsättningar från
Kommunförbundet Skåne.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens och Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
2015-02-15
Remiss kommunkontoret 2015-01-28 Kommunförbundet Skåne 2014-12-01,
Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag
att stödja kunskapsutveckling
Socialnämndens beslut 2014-03-12 § 53
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-03-19 § 27
Socialförvaltningens och Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
2014-02-14
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2015-02-15.
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Socialnämnden/Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Skrivelse från Rödgrönrosa gruppen till vård- och
omsorgsnämnden i Lund angående uppdrag
Dnr VOO 2015/0102
Sammanfattning
Rödgrönrosa gruppen i vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en
skrivelse 2015-03-06 i vilken vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
följande:
Inför fastställande av sammanträdestider 2016 ges förvaltningen i uppdrag att
utreda och återkomma till nämnden med förslag om hur ett kontinuerligt
nämnds- och AU-arbete kan spridas över året med fler sammanträdestillfällen.
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och återkomma med förslag om former
för hur vård- och omsorgsnämndens sammanträden ska kunna öppnas upp.
Nämnden ska bjuda in till dialog i dialogforum såväl förlagda till centrala Lund
som centralorterna i de östra kommundelarna.
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda gällande riktlinjer för fördelning av
föreningsbidrag och återkomma med förslag till beslut.
Rödgrönrosa gruppen föreslår att tillsätta en politisk referensgrupp för
hemvården med en ledamot från varje parti i vård- och omsorgsnämnden.
Gruppen leds av en utsedd S-ledamot. Förvaltningen ges i uppdrag att utse två
tjänstemän, en från myndighetsutövningen och en från verkställigheten för att
biträda gruppen och dess ledare.
Beslutsunderlag
Skrivelse till vård- och omsorgsnämnden från Rödgrönrosagruppen, 2015-03-06
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-03-09
Yrkanden
Ann-Margreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP) och Lars A Ohlsson (V)
yrkar bifall till skrivelsen från rödgrönrosagruppen till vård och
omsorgsnämnden i Lund angående uppdrag.
Lars Johansson (M), Tove Klette (FP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Dan
Backman yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avslå uppdrag 1 (fler sammanträden), 2 (öppna sammanträden) och 3
(föreningsbidragen), samt
att tillsätta en politisk referensgrupp avseende hemvården som skall lämna
förslag på åtgärder som kan/bör vidtas för att nå följande mål:
Minska antalet hemvårdspersonal som besöker en brukare så att
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personkontinuiteten upplevs påtagligt bättre av brukarna med ökad nöjdhet som
följd.
De närmare formerna för arbetet beslutas av gruppen självt respektive
förvaltningen vad gäller erforderlig personalresurs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra i punkt 1 och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Ann-Margreth Olsson (S) med flera yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra i punkt 2 och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Ann-Margreth Olsson (S) med flera yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra i punkt 3 och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Ann-Margreth Olsson (S) med flera yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra i punkt 4 och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Ann-Margreth Olsson (S) med flera yrkande.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avseende uppdrag 1–3 i skrivelsen från rödgrönrosagruppen av 2015-03-06
ge förvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa resultat i nämnden i enlighet
med uppdragsbeskrivningarna samt
att inrätta en politisk referensgrupp om hemvården i enlighet med uppdrag 4
bestående av Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Karin Oscarsson (V),
Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (FP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Dan
Backman (KD).

Reservationer
Lars Johansson (M), Tove Klette (FP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Dan
Backman (KD) lämnar skriftlig reservation.
Protokollsanteckning
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning:
Fi ställer sig naturligtvis positiva till förslaget.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Moderaterna

Folkpartiet

Centern

Kristdemokraterna

Ärende 11. Vi reserverar oss mot majoritetens beslut av följande skäl.
1. Nämnden har under en följd av år haft nuvarande sammanträdesfrekvens, dvs ca 8-9
sammanträden per år. Varje sammanträde medför en följd av administrativa åtgärder.
Nämnden fattar till skillnad från andra nämnder aldrig (myndighets)beslut som någon enskild
är skyndsamt beroende av. Därför finns inget behov av att öka administrationen genom fler
sammanträden.
2. Öppna sammanträden i olika former prövades vid det förra rödgröna styret åren 2003-2006.
Intresset från allmänheten var i stort sett obefintligt. Nämnden deltar i råd där olika intressen
kommer till tals, t ex pensionärsråd och funktionshinderråd. Det finns inget hinder att
nämnden vid särskilda tillfällen genomför aktiviteter riktade till allmänheten, t ex
sammanträden i ”byarna”. För det behövs inget generellt beslut om öppna sammanträden utan
nämnden kan besluta från fall till fall.
3. Majoriteten har formulerat utredningspunkten om föreningsbidragen och hur man vill ha det
så exakt så det finns inget att utreda. Det är bara att ändra riktlinjerna och behandla de
eventuella konsekvenserna i budgetprocessen. Nämnden äger frågan helt själv.
4. Vi föreslog ett mer begränsat utredningsuppdrag avseende hemvården med prioritet av
personkontinuiteten, som dels försämrats, dels är en mycket vanlig synpunkt från brukarna. Vi
satte detta som mål med utredningen, utan att precisera närmare, vare sig arbetsformer,
tjänstemannabehov eller exakt vad gruppen skall behandla.
Denna utredning kommer att behöva beröra flera av majoritetens uppräknade punkter, men
har genom målbegränsningen verklig möjlighet att komma fram till förslag till lösningar för
att uppnå målet.
Majoritetens föreslagna utredning med mängder av punkter som ska beröras riskerar att inte
komma i mål därför att man gapar över för mycket samtidigt. Den angiva personalresursen är
sannolikt helt otillräcklig för ett så stort uppdrag. Bättre då att begränsa sig och senare
eventuellt göra några fler begränsade utredningar, kanske som utlöpare av denna utredning.
Dessa är skälen till att vi yrkade enligt nedan, vilket majoriteten avslog.
att avslå uppdrag 1 (fler sammanträden), 2 (öppna sammanträden) och 3 (föreningsbidragen), samt
att tillsätta en politisk referensgrupp avseende hemvården som skall lämna förslag på åtgärder som
kan/bör vidtas för att nå följande mål:


Minska antalet hemvårdspersonal som besöker en brukare så att personkontinuiteten upplevs
påtagligt bättre av brukarna med ökad nöjdhet som följd.
De närmare formerna för arbetet beslutas av gruppen självt respektive förvaltningen vad gäller
erforderlig personalresurs.

Lars Johansson (m)

Tove Klette (fp)

Inga-Kerstin Eriksson (c)

Dan Backman (kd)

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-18

§ 42
Månadsuppföljning per februari 2015
Dnr VOO 2015/0020
Sammanfattning
Prognosen redovisar ett negativt resultat med minus 21,5 mnkr baserat på
enheternas bedömningar efter två månaders verksamhet.
Huvudförklaringarna till det negativa resultatet i prognosen är ökade kostnader
för hemvården som redovisar ett minus med 14,5 mnkr och personlig assistans
enlig LSS och Sfb (socialförsäkringsbalken) med minus 9,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-18.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen per februari 2015.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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2015-03-18

§ 43
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 10 februari 2015 till
och med den 13 mars 2015
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 10 februari 2015
till och med den 13 mars 2015

Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 4 februari 2015 till och
med den 5 mars 2015

Övriga delegationsbeslut
Stöd och aktivering
Beslut om disciplinär åtgärd, 2015-03-06, Anne Bing Tingström
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan för perioden 2015-02-05—2015-03-03, Therese Paulsson
Fortsatt subvention av trygghetsbostäder Clara och Per Perssons stiftelse
Beslut
att bevilja subvention med 122 800 kr för värdinna from 2015-02-01 tom 201512-31, under förutsättning att en värdinna bemannar boendet varje dag.
att bevilja subvention med 18 300 kr för gemensamhetslokal from 2015-02-01
tom
2015-12-31, under förutsättning att en värdinna bemannar boendet varje dag.
Ingegerd Ahlberg

Fortsatt subvention av trygghetsbostäder LKF
Beslut
att bevilja subvention med 268 000 kr för värdinna from 2015-01-01 tom 201512-31, under förutsättning att en värdinna bemannar boendet varje dag.
att bevilja subvention med 50 000 kr för gemensamhetslokal from 2015-01-01
tom
2015-12-31, under förutsättning att en värdinna bemannar boendet varje dag.
Seth Pettersson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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2015-03-18

Fortsatt subvention av trygghetsbostäder Inez Möllers stiftelse
Beslut
att bevilja subvention med 134 000 kr för värdinna from 2015-01-0 l tom 201512-31, under förutsättning att en värdinna bemannar boendet varje dag.
att bevilja subvention med 20 000 kr för gemensamhetslokal from 2015-01-01
tom
2015-12-31, under förutsättning att en värdinna bemannar boendet varje dag.
Seth Pettersson
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-18

§ 44
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att John Lager (C) deltar i konferensen ”Trender och utmaningar
för framtidens äldreomsorg” den 18 maj 2015 i Tylösand.
att godkänna att vård- och omsorgsnämnden deltar i studiebesök i vård- och
omsorgsförvaltnings verksamheter som kommer att äga rum under våren 2015
följande datum.
22 april Hemvården
11 maj Särskilt boende
18 maj Boende och habilitering och
21 maj Stöd och aktivering.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
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2015-03-18

§ 45
Anmälningar
Dnr VOO 2015/0012
a. Avvikelser 2014 – rapport
Dnr VOO 2015/0050
b. Fördelning av prestationsersättning 2015
Dnr VOO 2015/0138
c. Nationella kvalitetsregister 2014 - rapport
Dnr VOO 2015/0139
d. Attendo LSS Patientsäkerhetsberättelse 2014
e. Delegationsbeslut, 2015-02-12, Ansökan om fortsatt subvention till Clara och
Per Perssons stiftelse, Svanegatan 12, Lund
Dnr VOO 2013/0362
f. Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med Delaktighet för alla
Dnr VOO 2014/0237
g. Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen
Dnr VOO 2015/0027
h. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Vardagas enheter i Lund
Dnr VOO 2015/0086
i. Bekräftelse på Svanen Hemtjänsts begäran om utökning av kapacitetstak,
2015-02-19
Dnr VOO 2015/0095 Anmälningar 2(2) 2015-03-18
j. Patientsäkerhetsberättelse för Attendo kundval
Dnr VOO 2015/0121
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

