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Vå•d- och omso•gsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-17

LUND

Plats och tid:
Lund, kl. 17:00-21:05

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

Ordförande:
Vice ordförande:
2:e vice ordllirande:
Ledamöter:

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

Ersättare:

Tord Persson (S), tjänstgör för Lars Sernham (S)
Mira Melander (S)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Man af Sababi (MP), från och med § 80
Morrika Lekarrder (FP)
Slaffan Ahlstrand (V)
Karin Oscarsson (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (Fl)

Justerare:

Tove Klette (FP) med Mai Almen (S) som ersättare

Paragrafer:

§§ 77-92

Plats/tid för justering:

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 24 juni kl. 15:30

Underskrifter:

sekreterare

)

HelenaFalk

Ordförande

~4;~1)i '

Anh"Margreth Olsson

Justerare

~~ ;<::lf:~
Tove Klette

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

Vård- och omsorgsnänmden

Sarnmanträdesdatum:

17 juni 2015

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift:
HelenaFalk
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Övriga n!irvarande:

Justerare

'"

J,/;fi/

Seth Petersson, fllrvaltningschef
Bo Svensson, ekonomichef,§§ 77-91
Susanne Berg, kvalitetschef, §§ 77-91
Birgitta Akerson, projektledare, §§ 77-80
Elisabeth Fagersttöm, kvalitets- och uppfoljningsstrateg, §§ 77-82
Helena Falk, nämndsekreterare
Eva Henriksson, kvalitets- och uppfllljningsstrateg, §§ 77-81
Lena Hansen, Kommunal, §§ 77-91
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§77
Val av justerare samt tid och plats för justering
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Tove Klette (FP) till justerare och Mai Almen (S) till ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 24 juni kl.
15:30.
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§78
Fastställande av dagordning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa den f6res1agna dagordningen.

Justerare
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§79
Yttrande avseende Koldioxidavgift och klimatfond
Dnr VOO 2015/0239

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått ett fiirslag om införande av
koldioxidavgift och klimatfond på remiss av kommunstyrelsens miljö- och
hälsoutskott. Yttrandet ska ha inkommit senast den l juli 2015.
Förslaget är att införa en koldioxidavgift på resor och transporter som
avsätts till en klimatfond som kan finansiera klimatåtgärder. Detta bedöms
förbättra Lunds kommuns möjligheter att nå sina klimatmål och bidra till att
kommunen kan bli fossilbränslefri till år 2020 enligt beslut i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige Beslut 2010-09-30 § 203
Kommunfullmäktige Beslut 2010-09-30 § 205
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31
Förslag till regler för klimatfond 2015-03-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott Beslut 2015-04-07 § 24
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08
Yrkanden
Christina Sjöström (MP) med instärnrnande av Tord Persson (S) och Lars A.
Ohlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet
att nämnden ställer sig positiv till inilirandet av klimatfond och
koldioxidavgifter men vill påtala verksamhetens trängda ekonomiska läge.
att nämnden vill betona att vård- och omsorgsverksamheten är beroende av
att kommunen kan tillhanda:hålla miljöfordon som uppfyller verksamhetens
behov.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instärnrnande av Lars Johansson (M),
Tove Klette (FP) och Dan Backman (KD) bifall till förvaltningens förslag
och avslag på Christina Sjöströms (MP) med flera tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordfiiranden ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Christina Sjöströms (MP) med
flera yrkande.
Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande
voteringsordning:
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Ja för bifall till Christina Sjöström (MP) med flera yrkande.
Nej f6r bifall till Inga-Kerstin Eriksson (C) med flera yrkande.

'l

Ledamot

Ja

Ann-Margreth Olsson (S)

x

Tord Persson (S)

x

Mai Almen (S)

x

Christina Sjöström (MP)

x

Anette Mårtensson (MP)

x

Lars A Ohlsson (V)

x

Nej

LarsJohansson (M)

x

Ronny Johannesen (M)

x

Tove Klette (FP)

x

Inga-Kerstin Eriksson (C)

x

Dan Backman (KD)

x

Summa

6

Avstår

s

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till införandet av klimatfond
och koldioxidavgifter men vill påtala verksamhetens trängda ekonomiska läge.
att vård- och omsorgsnämnden vill betona att vård- och omsorgsverksamheten är
beroende av att kommunen kan tillhandahålla miljöfordon som uppfyller
verksamhetens behov.
att i övrigt avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2015-05-08.

Reservationer
Lars Johansson (M), Tove Klette (FP), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Dan
Backman (KD) framf6r en reservation vars lydelse är helt i överensstämmelse
med f6rvaltningens f6rslag.
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Protokollsanteckning
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning:
Instämmer med Miljöpartiets yrkande med forslag på att-satser./ Cherry Batrapo

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
Akten

Justerare
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§80
Yttrande avseende Förslag till reglemente för vård- och
omsorgsnämnden i Lund
Dnr VOO 2014/0415

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-31 § 120 att skicka Förslag till reglemente
fOr vård- och omsorgsnämnden på remiss till nämnden. Reglementet for vårdoch omsorgsnämnden antogs av kommunfullmäktige 1999 .och har sedan dess
ändrats vid två tillfiillen, senast 2011. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har hösten 2014 remitterat ett forslag till mallreglemente fOr kommunstyrelse
och nämnder. Med hänsyn till ovanstående samt med hänsyn till det arbete som
bedrivs inom ramen fOr Ett Lund har kommunkontoret tagit fram ett nytt forslag
till reglemente f<ir vård- och omsorgsnämnden.
I vård- och omsorgsilirvaltningens bifogade tjänsteskrivelse 2015-05-27 finns
vård- och omsorgsförvaltningens forslag till reglemente utifrån remisstorslaget

Beslutsunderlag
Reglemente fOr vård- och omsorgsnämnden i Lund, antaget av
kommunfullmäktige den 9 december 1999, § 173, rev 2011-10-27.
Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2015-03-23
Kommunkontoret tjänsteskrivelse 2015-03-30
Kommunkontoret fOrslag Reglemente for vård- och omsorgsnämnden i Lund
2015-03-30
KS Beslut 2015-03-31 § 120
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-27
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-28
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2015-05-28

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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§ 81
Förslag till reviderade värdighetsgarantier
Dnr VOO 2015/0289

Sammanfattning
En lokal värdighetsgaranti är ett sätt att ange kommunens kvalitets- eller
servicenivå. Den skall ge ett mervärde fdr brukaren och utformas som en
utfästelse. Ett mervärde innebär att något utlovas som är utöver vad den enskilde
redan har rätt till enligt gällande regelverk.
Socialstyrelsen publicerade i maj 2013 en vägledning som visar hur lokala
värdighetsgarantier kan utformas fOr att motsvara de krav som ställs på
innehållet. Med ledning av kraven i socialstyrelsens vägledning har det blivit
tydligt att nämndens värdighetsgarantier, som fastställdes 2012 fdr vardera av
verksamhetsområdena inom Sol och LSS, behöver revideras.
Förslaget till reviderade lokala värdighetsgarantier avser att vara gemensamma
fdr nämndens totala verksamhetsområde och bygger på värdegrunden som
fastställts av nämnden.
Förslaget presenterades vid nämndens utbildningsdag i mars 2015 och har
därefter muntligt presenterats fdr Kommunala pensionärsrådet och skriftligt fdr
Kommunala funktionshinderrådet Råden har haft möjlighet att lämna
synpunkter och fOrslaget har justerats utifrån några av de synpunkter som
lämnats av Kommunala funktionshinderrådet
Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden antar de reviderade
värdighetsgarantierna enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Värdighetsgarantier, antagna av nämnden 2012-02-15
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-04
Förvaltningens forslag till reviderade värdighetsgarantier
Synpunkter 2015-05-28 från Kommunala funktionshinderrådet
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Lars Johansson (M), Tove
Klette (FP), Dan Backman (KD), Ann-Margreth Olsson (S), Christina Sjöström
(MP) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens fiirslag.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderade värdighetsgarantier
enligt fårslag samt vidare
att antagna värdighetsgarantier skall gälla från och med 2016-01-0 l

iv

Justerar~#
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Beslut expedieras till:
Akten

Sammanträdet ajourneras kl. 18:45-19:10
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§ 82
Revidering av Hjälpmedelsguiden Skåne
Dnr VOO 2015/0261

Sammanfattning
De skånska kommunernas och Region Skånes hjälpmedelshandbok som Region
Skåne och kommunerna i Skåne gemensamt ansvarar fOr, Policy och allmänna
riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne,
har uppdaterats och reviderats. Den reviderade versionen är publicerad på
webben under namnet Hjälpmedelsguiden Skåne.
Eftersom ärendet berör både socialförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen har ett gemensamt underlag för beslut utarbetats.

Beslutsunderlag
KommunfOrbundet Skåne, Dnr 15-7-18, Hjälpmedelsguiden Skåne
Vård- och omsorgsfOrvaltningens ~änsteskrivelse 2015-05-27
Yrkanden
Lars Johansson (M) med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C), Tove
Klette (FP), Dan Backman (KD), Mai Almen (S), Anette Mårtensson (MP) och
Lars A. Ohlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens fOrslag.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta Hjälpmedelsguiden Skåne
att framtida ändringar i Hjälpmedelsguiden Skåne sker enligt föreslagen rutin.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare, : §;'/~. ·-
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§83
Förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan
Dnr VOO 2015/0288

Sammanfattning
Vård och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett f6rslag till
kompetensutvecklingsplan för hösten 2015 och våren 2016. Varje
verksamhetsområde har utarbetat en kompetensutvecklingsplan f6r sitt område.
Gemensamrna större utbildningsinsatser (verksamhets- och/eller
förvaltningsövergripande) har sedan sarurnanställts i en gemensam
f6rvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens f6rvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan f6r hösten 2015 och våren 2016.
Vård- och omsorgsf6rvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-08.
Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Ronny Johannesson (M), Tove
Klette (FP), Dan Backman (KD), Ann-Margreth Olsson (S), Christina Sjöström
(MP) och Lars A. Ohlsson (V) yrkar bifall till fOrvaltDingens fOrslag med
tilläggsyrkandet:
att HBTQ-kompetens skall vara en del av personalens vidareutbildning. All
personal skall vara medveten om att dessa grupper kan finnas närvarande bland
brukare och anhöriga samt hur man bemöter dessa i verksamheten på ett
respektfullt och naturligt sätt.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa f6rvaltningens f6rvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan
för hösten 2015 och våren 2016.
att HBTQ-kompetens skall vara en del av personalens vidareutbildning. All
personal skall vara medveten om att dessa grupper kan finnas närvarande bland
brukare och anhöriga samt hur man bemöter dessa i verksamheten på ett
respektfullt och naturligt sätt.

Protokollsanteckning
Feministiskt initiativ inger f6ljande protokollsanteckning:
Instämmer i yrkandet från Centerpartiet./ Cherry Batrapo

Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer
Akten

Justerare .
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§84
Ansökan gällande LOV daglig verksamhet enligt LSS,
Brocamp Development ekonomisk förening
Dnr VOO 2015/0247

Sammanfattning
Brocamp Development ekonomisk forening har 2015-05-04 ansökt om vård- och
omsorgsnämndens godkännande att inom Lunds kommuns valfrihetssystem
enligt LOV (lagen om valfrihet) utföra daglig verksamhet enligt 9 § lO LSS
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
' IVO (Inspektionen fdr vård och omsorg) har uttardat tillstånd fdr Brocamp
Development ekonomisk forening att bedriva enskild verksamhet i form av
daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS fdr 10 arbetstagare i yrkesverksam ålder
som saknar forvärvsarbete och inte utbildar sig.
Då ställda krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda toreslås att värd- och
omsorgsnämnden godkänner Brocamp Development ekonomisk forening som
utforare av daglig verksamhet enligt 9 § l O LSS inom Lunds kommuns
valfrihetssystem enligt LOV.

Beslutsunderlag
Ansökanlanbud från Brocamp Development ekonomisk fiirening, 2015-05-04
Tillståndsbevis utfårdat av Inspektionen fdr vård och omsorg, 2015-05-06
Värd- och omsorgsfiirvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-05
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsnänmden beslutaratt godkänna Brocamp Development
ekonomisk forening som utforare av daglig verksamhet enligt 9 § l O LSS inom
Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV
att uppdra åt nänmdens ordforande och fiirvaltningschefen att teckna avtal med
Brocamp Development ekonomisk förening.

Beslut expedieras till:
Brocamp Development ekonomisk forening
Upphandlingsenheten i Lunds kommun
Myndighetsfunktionen
Akten
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§ 85
Ansökan/anbud LOV avseende personlig assistans enligt
LSS och SFB, ickevalsalternativ, Jengla Omsorg AB
Dnr VOO 2015/0144

Sammanfattning
Jengla Omsorg AB har ansökt om att inom Lunds kommuns valfrihetssystem
enligt LOV (lagen om valfrihet) utföra personlig assistans enligt LSS
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SFB
(socialförsäkringsbalken) ickevalsalternativet enligt turordningssystem.
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har beviljat Jengla Omsorg AB tillstånd
att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för
barn och vuxna inom personkretsen 1-3 enligt§ l LSS.
Då ställda krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda föreslås att vård- och
omsorgsnämnden godkänner Jengla Omsorg AB att inom Lunds kommuns
valfrihetssystem enligt LOV utföra personlig assistans enligt LSS och SFB,
ickevalsalternativet enligt turordningssystem.

Beslutsunderlag
Anbud från Jengla Omsorg AB, daterat 2015-01-08
Vård- och omsorgstorvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-05
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsnämnden godkänner Jengla Omsorg AB att inom Lunds
kommuns valfrihetssystem enligt LOV utföra personlig assistans enligt LSS och
SFB samt ickevalsalternativet enligt turordningssystem.
att uppdra åt nämndens ordförande och förvaltningschefen att teckna avtal med
Jengla Omsorg AB.

Beslut expedieras till:
Jengla Omsorg AB
Upphandlingsenheten i Lunds kommun
Myndighetsfunktionen
Akten

Justerar~(/
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§86
Månadsuppföljning per maj 2015
Dnr VOO 2015/0020

Sammanfattning
Prognosen redovisar ett negativt resultat med minus l 0,9 mnkr baserat på
enheternas bedömningar efter fem månaders verksamhet. Prognosens resultat
fördelat per verksamhet är minus 9,4 mnkr för soL-verksamheten minus 0,5
mnkr för LSS-verksamheten och minus 1,0 mnkr för gemensam vård- och
omsorgsverksamhet.
Huvudförklaringarna till det negativa resultatet i prognosen är ökade kostnader
för hemvården som redovisar ett minus med 13,3 mnkr och personlig assistans
enlig LSS och Sfb (socialförsäkringsbalken) som redovisar minus 13,4 mnkr.
I prognosen har hänsyn tagits till att medel som är avsatta för delade turer (5,4
mnkr) och för träffpunktsverksamhet(l,3 mnkr) inte kommer att disponeras
under året.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-16.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen per maj 2015.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare ~/ .~ __.
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§87
Åtgärdsplan med anledning av negativ avvikelse i
utfallsprognos 1, 2015
Dnr VOO 2015/0020

Sammanfattning
Utfallprognosen per den 31 mars 2015 redovisar ett negativt resultat med minus
9,1 mnkr. Därefter har en ny prognos upprättats per den 31 maj 2015 som
redovisar ett negativt resultat med l 0,9 mnkr där hänsyn har tagits till att medel
fdr delade turer (5,4 mnkr) och träffpunktsverksamhet (1,3 mnkr) inte kommer
att disponeras under året.
Det som främst fOrklarar prognosens negativa resultat är ekonomiska
konsekvenser av beslut fdr brukare som har behov av stöd, omvårdnad, service
och assistans. Främst handlar det om ökade kostnader fi:ir behov av hemvård och
personlig assistans.
I samband med utfallsprognosen per den 31 mars 2015 beslutade vård- och
omsorgsnämnden att i avvaktan på en kartläggning av det aktuella läget med
delade turer inte disponera avsatta medel fi:ir detta ändamål samt att samtliga
verksamheter tillämpar en stor restriktivitet när det gäller ekonomiska åtaganden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar därfOr i nuläget inte om ytterligare åtgärder
med hänvisning till tidigare beslut. För att åstadkomma en fdrbättring av resultat
handlar det om fdr verksamhetema/enheterna att ompröva tillsättningar av
tillsvidareanställningar och vikariat, med risk fdr att det påverkar arbetet som ska
utfi:iras och arbetets kvalite. En annan åtgärd är att minska på eller skjuta på
inköp av varor och tjänster, som inte är ett absolut måste fdr
verksamheten/enheten.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsfdrvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-16.
Kommunkontorets anvisningar till nämnder med prognosliserad negativ
avvikelse med anledning av kommunstyrelsens beslut fdr utfallsprognos l fdr
Lunds kommun, 2015-05-25.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2015-04-16 §54.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att överlämna skrivelsen till KSAU.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerare ..-
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§ 88
Anmälan av delegationsbeslut
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera får perioden den l maj 2015 till och med
den 4 juni 2015
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap l § SoL med mera får perioden den l maj 2015 till
och med den 4 juni 2015

Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den l maj2015 till och med
den 9 juni 2015

Kornmunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan för perioden 2015-05-05-2015-06-07, Therese Paulsson

Ansökanlanbud gällande Abarco gällande hemvård LOV, Beslut 2015-05-18,
Seth Pettersson
Dnr VOO 2015/0186

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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§89
Kurser och konferenser
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Monika Lekander (FP), Tove Klette (FP), Lars A. Ohlsson (V),
Christina Sjöström (MP) och Karin Oscarsson (V) deltar i utbildningen om
folkhälsa i Kristallen den 15 oktober 2015.
att godkänna att Ann-Margreth Olsson (S), Lars A. Ohlsson (V), Anette
Mårtensson (MP) och Cherry Batrapo (Fl) deltar i IVO-dagen i Malmö den 4
november 2015.
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§90
Anmälningar
Dnr VOO 2015/0012
a. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per den 31
december 2014 gällande insatser enligt 9 § LSS, 2015-04-13
Dnr VOO 2015/0281
b. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Svanen hemtjänst i Lund, 2015-0417
c. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning HomeMaid hemvård i Lund, 201504-21
d. Protokoll avtalsuppföljning Nytida Stora Blå Syd t'ör utförande av daglig
verksamhet enligt LSS i Lund, 2015-04-14
e. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Vardaga, 2015-04-22

f. Protokoll avtalsuppföljning H5je Hund och Park AB för utförande av daglig
verksamhet enligt LSS i Lund, 2015-03-19
g. rrotokoll avtalsuppföljning Attendo Nimbus daglig verksamhet för utförande
av daglig verksamhet enligt LSS i Lund, 2015-05-12
h. Uppsägning av avtal med Lund kommun från FMF Assistans tidigare
Poolarna Assistans, 2015-05-30
i. Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp, 2015-05-27
j. Sammanträdesprotokoll avtalsuppföljning Meca Service i Lund, 2015-05-21

k. Avtalsuppföljning SKOA daglig verksamhet enligt LSS i Lund, 2015-04-21
l. Avtalsuppföljning Kulturcentrum Skåne daglig verksamhet enligt LSS i Lund,
2015-04-17
m. Protokoll Kasper Care för utförande av ledsagar- och avlösarservice enligt
LSS i Lund, 2015-03-04

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.
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t. 91
Ovrigt
Vid sammanträdet den 16 april2015 beslutade vård- och omsorgsnämnden att
uppdra till förvaltningen att utreda "Cykling utan ålder", dess koppling till
volontärförmedlingen och volontärarbetet, samt att därvid också utreda ansvarsoch säkerhetsfrågorna.
Inga-Kerstin Eriksson (C) framställer en forfrågan om hur långt vård- och
omsorgsförvaltningen kommit med ovanstående utredningsarbete.
Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om att det är Nielas Snygg,
verksamhetschefen för hemvård, rehabilitering och service fdr seniorer, som
ansvarar för ärendet. Nielas Snygg kommer att rapportera till nämnden efter
sommaruppehållet.
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