Vård- och omsorgsnämnden
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2015-04-16
Plats och tid:

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal på Hotel Lundia, Knut den Stores Torg 2,
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Ordförande:
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Ledamöter:

Ann-Margreth Olsson (S)
Lars A Ohlsson (V)
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Mai Almén (S)
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Ronny Johannessen (M)
Anette Mårtensson (MP)
Tove Klette (FP)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Dan Backman (KD)

Ersättare:

Tord Persson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP)
Daniel Kronmann (FP)
Monika Lekander (FP)
Staffan Ahlstrand (V)
Karin Oscarsson (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Justerare:

Lars Johansson (M) med Lars A. Ohlsson (V) som ersättare

Paragrafer:

§§ 47 - 60

Plats/tid för justering:

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, den 23 april 2015 kl. 15:00.

Underskrifter:

Sekreterare
Helena Falk

Ordförande
Ann-Margreth Olsson

Justerare
Lars Johansson

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

16 april 2015

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Helena Falk

1

Lunds kommun

Sammanträdesprotokoll
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Övriga närvarande:

Justerare

Seth Petersson, förvaltningschef
Ingegerd Ahlberg, biträdande förvaltningschef
Bo Svensson, ekonomichef, §§ 47-59
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 47-59
Lena Thosteman, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, §§ 47-52
Anne Bing Tingström, verksamhetschef, §§ 47-52
Helena Falk, nämndsekreterare
Elisabeth Fagerström, kvalitets- och uppföljningsstrateg, §§ 47-49
Lena Hansen, Kommunal, §§ 47-59
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§ 47
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Lars Johansson (M) till justerare och Lars A. Ohlsson (V) till ersättare
samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 23 april 2014
klockan 15:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Förvaltningen informerar
Kvalitetschefen Susanne Berg och kvalitetsutvecklaren Elisabeth Fagerström
informerar om vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse 2014.
Verksamhetschefen Veronica Welin informerar med anledning av att det väckts
åtal mot en tidigare anställd vid vård- och omsorgsförvaltningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Detaljplan för Ullen och Spinnrocken m fl i Genarp, Lunds
kommun - samråd
Dnr VOO 2015/0083
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat program för samråd. Syftet med
detaljplanen är att pröva lämpligheten att förtäta med bostäder i en till två
våningar. I planförslaget planeras bostäder med utformningen som
radhusbebyggelse med egen uteplats eller som lägre flerbostadshus i två
våningar med balkong. 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 Ullen och Spinnrocken m fl i Genarp, Lunds kommun, upprättad
2015-01-08
Detaljplanekarta och illustrationsplan, upprättad 2015-01-08
Planbeskrivning, upprättad 2015-01-08
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-30
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen svarsskrivelse
2015-03-30.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Risk- och sårbarhetsanalys för vård- och
omsorgsförvaltningen
Dnr VOO 2015/0196
Sammanfattning
Enligt Krisberedskapsplan för Lunds kommun, fastställd av kommunfullmäktige
2012-12-20, reviderad 2014 har kommunens nämnder och styrelser ansvaret för
att varje förvaltning/bolag upprättar krisberedskapsplaner samt risk- och
sårbarhetsanalyser för sina verksamheter. Dessa ska fastställas av respektive
nämnd och rapporteras till kommunstyrelsen, samt revideras i början av varje
mandatperiod. Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp har 2013-11-01
genomfört en Risk- och sårbarhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhet. Risk- och sårbarhetsanalysen är upprättad utifrån kommunkontorets
handbok.
Beslutsunderlag
Krisberedskapsplan för Lunds kommun, 2012-12-20, reviderad 2014.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-05
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa vård- och omsorgsförvaltningens risk- och sårbarhetsanalys.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, enheten för hälsa, trygghet, säkerhet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Krisberedskapsplan
Dnr VOO 2015/0195
Sammanfattning
Enligt Krisberedskapsplan för Lunds kommun, fastställd av kommunfullmäktige
2012-12-20, reviderad 2014 har kommunens nämnder och styrelser ansvaret för
att varje förvaltning/bolag upprättar krisberedskapsplaner. Dessa ska fastställas
av respektive nämnd och rapporteras till kommunstyrelsen, samt revideras i
början av varje mandatperiod. Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp
har 2015-03-27 tagit fram en krisberedskapsplan för vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.
Beslutsunderlag
Krisberedskapsplan för Lunds kommun, 2012-12-20, reviderad 2014.
Förslag till Krisberedskapsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2015-03-27
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa vård- och omsorgsförvaltningens krisberedskapsplan

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontoret, enheten för hälsa, trygghet, säkerhet
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Komplettering av delegationsplan för vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde
Dnr VOO 2014/0444
Sammanfattning
Förvaltningen ser ett behov av att avlasta nämnden genom att kunna utesluta
sökande enligt LOV även då den sökande inte uppfyller de ekonomiska kraven
eller kraven på kvalitet, enligt det förfrågningsunderlag som fastställts av vårdoch omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, 2015-0211 § 16.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-30.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta komplettering till delegationsplan fastställd 2015-02-11 § 16.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Utfallsprognos per den 31 mars 2015
Dnr VOO 2015/0020
Sammanfattning
Utfallprognosen per den 31 mars 2015 redovisar ett negativt resultat med minus
9,1 mnkr varav SoL- verksamheten minus 12,9 mnkr, LSS- verksamheten plus
3,8 mnkr och gemensamt vård- och omsorg plus 0,1 mnkr.
Huvudförklaringarna till det negativa resultatet i prognosen är ökade kostnader
för hemvården som redovisar ett minus med 13,4 mnkr och personlig assistans
enligt LSS och Sfb (socialförsäkringsbalken) som redovisar minus 7,9 mnkr.
Åtgärdsförslag redovisas för att nå ett noll resultatet under 2015. Åtgärderna
består av att under 2015 inte disponera medel som avser utveckling av
träffpunktverksamheter och för att minska delade turer i verksamheten. Samtliga
verksamheter uppmanas till en stor restriktivitet med nya ekonomiska åtaganden.
Investeringsramen uppgår till 6,9 mnkr och bedömningen är att samtliga medel
kommer att disponeras.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-15 med bilaga
Utfallsprognos per den 31 mars 2015.

Sammanträdet ajourneras 19:00-19:30.

Yrkanden
Lars Johansson (M) med instämmande av Tove Klette (FP), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Dan Backman (KD), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP) och
Lars A Ohlsson (V) yrkar:
att avslå att-sats ett i förvaltningens förslag angående träffpunktsverksamhet,
att uppdra åt förvaltningen att göra en uppdatering till aktuellt läge av den
kartläggning som gjordes för drygt ett år sedan avseende förekomsten av så
kallade delade turer,
att i avvaktan på kartläggningen inte under 2015 disponera medel, 5,4 mnkr, som
är avsatta för att minska delade turer,
att bifalla övriga tre att-satser i förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avslå att-sats ett i förvaltningens förslag angående träffpunktsverksamhet,
att uppdra åt förvaltningen att göra en uppdatering till aktuellt läge av den
kartläggning som gjordes för drygt ett år sedan avseende förekomsten av så
kallade delade turer,
att i avvaktan på kartläggningen inte under 2015 disponera medel, 5,4 mnkr, som
är avsatta för att minska delade turer,
att samtliga verksamheter tillämpar en stor restriktivitet när det gäller
ekonomiska åtaganden för att nå ett nollresultat,
att godkänna utfallsprognosen per den 31 mars 2015, samt
att överlämna utfallsprognosen per den 31 mars 2015 till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning:
Instämmer med Alliansens yrkanden./Cherry Batrapo

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Vård- och omsorgsnämndens skrivelse inför ekonomioch verksamhetsplan 2016-2018 med budget för 2016
Dnr VOO 2015/0108
Sammanfattning
Nämnderna ska utifrån ”Planeringsförutsättningar för ekonomi- och
verksamhetsplan 2016 – 2018 med budget för 2016” redovisa
verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar av föreslagna ramar till
driftbudget och investeringsbudget.
Förutsättningarna för nämnderna för planperioden 2016 till 2018 är
ramen för 2015 som utgångspunkt och att nämnderna själva gör antagande om
intäkts/kostnadsökningarna och finansiera dessa. Vid ett antagande, med
vägledning från konjunkturinstitutets bedömning i december 2014, om en
nettokostnadsökning 2,5 % ökar vård- och omsorgsnämndens nettokostnader
med 40,1 mnkr. Således är det åtgärder/effektiviseringar i verksamheten som
motsvarar 40,1 mnkr som ska genomföras för att balans ska uppnås i förhållande
till ramen för 2016.
Vård- och omsorgsnämndens kostnadsstruktur består till 75-80% av
personalkostnader. Beslut om åtgärder för att nå den ekonomiska ramen kommer
att påverka personalbemanningen i alla verksamheter. En anpassning till ramen
kan innebära en minskning av 80-90 tjänster om 40,1 mnkr räknas om till
tjänster. Även andra kostnader såsom hyror och övriga kostnader kommer om
möjligt att omprövas.
Ramen som anges i planeringsförutsättningarna medför omfattande förändringar
i verksamheten eftersom den absolut största andelen av kostnaderna avser
personal. Med omfattande förändringar finns en uppenbar risk för att kvaliteten i
verksamheten försämras och att kommunfullmäktiges mål inte kan uppnås.
Verksamheternas möjligheter till att ha samma omfattning och frekvens av
aktiviteter påverkas. Det kommer även att påverka möjligheterna till social
gemenskap, valfrihet och flexibilitet för brukarna.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kompletteringar till ramen som avser
hemvårdens volym- och behovsutveckling, digitala larm i ordinärt boende, nytt
hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne, Socialstyrelsens föreskrifter om
bemanning mm, Seniorernas hus, plan för särskilda boenden och stöd- och
serviceplan för LSS- verksamheten.
Den komplettering som avser hemvården gäller kompensation för behovs- och
volymutveckling för åldersgruppen upp till 75 år och att medel tillförs för den
prognostiserade volym- och behovsutvecklingen mellan 2014 och 2015.
Sammanlagt föreslås att ramen utökas med 13,5 mnkr vilket motsvarar
hemvårdsverksamhetens minusresultat i utfallsprognosen per 31 mars 2015.

Justerare
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Konsekvenserna av att inte tillföra dessa medel är ytterligare krav på åtgärder
som innebär en minskning med ca 30 tjänster.
Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-16 med bilaga Vårdoch omsorgsnämndens skrivelse inför ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018
med budget 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, skrivelse 2015-02-05, Planeringsförutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan 2016-18 med budget för 2016.
Yrkanden
Lars A Ohlsson (V) med instämmande av Mai Almén (S), Anette Mårtensson
(MP), Lars Johansson (M), Tove Klette (FP), Inga Kerstin Eriksson (C) och Dan
Backman (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet:
att medel tillförs ramen avseende pris- och löneökningar från och med 2016 med
40,1 mnkr motsvarande 2,5 % pris- och löneökningar.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att medel tillförs ramen med 13,5 mnkr som avser volym- och behovsökning
mellan 2014 och 2015 i hemvården från och med 2016,
att medel tillförs ramen avseende pris- och löneökningar från och med 2016 med
40,1 mnkr motsvarande 2,5 % pris- och löneökningar.
att hemställa hos kommunstyrelsen att en översyn av kommunfullmäktiges
resursfördelningsmodell avseende SOL-verksamheten med särskilt beaktande av
volymökningen/kostnadsökningen i åldersgruppen under 75 år genomförs.
att medel tillförs ramen med 1 325 tkr från och med 2016 som avser ett utbyte av
analoga trygghetslarm till införande av digitala trygghetslarm,
att medel tillförs ramen med 3 500 tkr för 2017 och 7 000 tkr för 2018 som avser
beräknade konsekvenser av ett nytt hälso-och sjukvårdsavtal med Region Skåne,
att vård- och omsorgsnämnden kommer att lyfta fram behoven av resurstillskott
till kommunfullmäktige utifrån regeringens ställningstagande gällande
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter avseende bemanningen i särskilda
boenden,
att medel tillförs ramen för 2018 med 1 060 tkr som avser halvårseffekten av
kostnaderna för en ny träffpunkt, Seniorernas hus,
att medel avsatta under kommunstyrelsen för ny- och ombyggnation av särskilda
boenden minskas med 11 950 tkr för 2016, minskas med 32 435 tkr för 2017 och
minskas med 27 575 tkr för 2018,
Justerare
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att medel avsatta under kommunstyrelsen för utbyggnad av LSS–verksamheten
ökas med 8 470 tkr för 2016, minskas med 340 tkr för 2017 och ökas med 26
505 tkr för 2018,
att investeringsbudgeten minskas med 2 850 tkr för 2016, ökas med 2 500 tkr för
2017,
att godkänna förslag till skrivelse inför ekonomi- och verksamhetsplan 2016-18,
med budget 2016 samt
att överlämna framställningen till kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning:
Instämmer med Vänsterpartiets yrkande./Cherry Batrapo

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Skrivelse från Centerpartiet angående cykling utan ålder
Dnr VOO 2015/0204
Sammanfattning
Centerpartiet har inkommit med en skrivelse 2015-03-30 i vilken vård- och
omsorgsnämnden föreslås besluta följande:
Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att kontakta
representant/representanter för det ideella projektet Cykling utan ålder för att på
ett eller flera verksamheter prova rickshaws (anpassade lastcyklar).
Vård- och omsorgsförvaltningen informerar därefter vård- och omsorgsnämnden
för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Centerpartiet angående cykling utan ålder, 2015-03-30
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-02
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Lars Johansson (M), Tove
Klette (FP), Dan Backman (KD), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP) och
Lars A. Ohlsson (V) yrkar:
att uppdra till förvaltningen att utreda ”Cykling utan ålder”, dess koppling till
volontärförmedlingen och volontärarbetet, samt
att därvid också utreda ansvars- och säkerhetsfrågorna.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utreda ”Cykling utan ålder”, dess koppling till
volontärförmedlingen och volontärarbetet, samt
att därvid också utreda ansvars- och säkerhetsfrågorna.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 57
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 14 mars 2015 till och
med den 13 april 2015
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 14 mars 2015 till
och med den 13 april 2015

Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 6 mars 2015 till och
med den 13 april 2015

Övriga delegationsbeslut
Stöd och aktivering
Beslut om disciplinär åtgärd, 2015-03-16, Anne Bing Tingström

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan för perioden 2015-03-04—2015-04-07, Therese Paulsson

Fordonsbeställningar vård- och omsorgsförvaltningen Hemvården, Seth
Pettersson
Dnr VOO 2015/0194
Bilar att ersättas 2015 hemvården
Fordonsbeställning, Hemvården Södra Sandby, Toyota Yaris Hybrid
Fordonsbeställning, Hemvården Södra Sandby, Toyota Yaris Hybrid
Fordonsbeställning, Hemvården Södra Sandby, VW Caddy skåp diesel

Fordonsbeställning, Fästan S Sandby, hyresobjekt Toyota Auris Touring hybrid
Dnr VooA 2015/35
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare
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§ 58
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Lars A. Ohlsson (V) och Monika Lekander (FP) deltar i
konferensen Ny teknik i äldreomsorgen den 28 maj 2015 i Stockholm.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Anmälningar
Dnr VOO 2015/0012
a. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), beslut 2015-03-17 i ärende gällande
ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Fördelning av
prestationsersättning 2015
Dnr VOO 2015/0174
b. Attestrutin och attestförteckning 2015
Dnr VOO 2015/0178
c. Protokoll avtalsuppföljning Attendo LSS bostäder
d. Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp, 2015-03-04
e. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2015-03-04 § 53, Information om
Meetings utveckling av papperslösa nämndsmöten
Dnr VOO 2015/0168
f. Meddelande om tilldelning av projektmedel för bussresa till Kiviks musteri
Dnr VOO 2015/0203
g. Kvalitetsberättelse
Dnr VOO 2015/0205
h. Förlängning av avtal gällande tjänsten Fixar-Malte, 2015-03-27
Dnr VOO 2013/0114
i. Bekräftelse av uppsägning av avtal med Lunds kommun, Hemvård LOV,
2015-04-02
2013/0463
j. Femtiofem Plus, uppsägning av avtal
Dnr VOO 2013/0463
k. Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp, 2015-03-31

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

