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Ledamöter

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S), jävig § 82
Henrik Månsson (S)
Ronny Johannessen (M), från och med § 82
Anette Mårtensson (MP)
Lars A Ohlsson (V)
Tove Klette (L), jävig § 82
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Dan Backman (KD)

Ersättare

Mira Melander (S), tjänstgör för Mai Almén (S) § 82
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannesson (M) till och
med § 81
Linnea Förlie Carlsson (M)
Manaf Sababi (MP), från och med § 81
Daniel Kronmann (L)
Monika Lekander (L), tjänstgör för Tove Klette (L) § 82
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Thosteman, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef, till och med § 89
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, till och med § 89
Susanne Berg, kvalitetschef, till och med § 89
Birgitta Åkerson, projektledare, till och med § 84
Zenita Bäck, lokalsamordnare, till och med § 85
Helena Falk, nämndsekreterare
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, till och med § 89
Anna Mette Börebäck, handläggare, till och med § 81
Malin Olin, handläggare, till och med § 81
Lena Hansen, Kommunal, till och med § 89
Lars Öst, Vision, till och med § 89

Justerare

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79-90

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 26
oktober 2016 kl. 10:00
Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare
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§ 79

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Christina Sjöström (MP) till justerare och Dan Backman (KD) till
ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 26
oktober 2016 kl. 10:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 80

Fastställande av dagordning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 81

Förvaltningen informerar

Handläggarna Anna-Mette Börebäck och Malin Olin informerar om den
nya handläggningsprocessen för bostadsanpassningsbidrag.
Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om avgifter inom äldreoch handikappomsorg.
Ekonomichefen Bo Svensson informerar om vård- och
omsorgsförvaltningens månadsrapport till och med september 2016.

Sammanträdet ajourneras kl. 18:20-18:40

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 82

Ansökan om bidrag till handikapp- och
andra ideella organisationer 2017
(föreningsbidrag)

Dnr VOO 2016/0265

Jäv
På grund av jäv deltar inte Mai Almén (S) och Tove Klette (L) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning
Sju föreningar har ansökt om bidrag till handikapp- och andra ideella
organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område under
ansökningstiden. Totalt ansöker föreningarna om 1 903 876 kronor.
Alla sju föreningar bedöms ha en verksamhet som ligger inom nämndens
verksamhetsområde. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en
fördelning utifrån nämndens riktlinjer för beslut om bidrag.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås fördela 1 436 000 kronor.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för bidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer
inom vård- och omsorgsnämndens område (Dnr VOO 2015/0373)
beslutade av vård- och omsorgsnämnden 2015-10-21.
Ansökan från HSO i Lund inkommen 2016-05-31
Ansökan från Lundabygdens Celiakiförening inkommen 2016-05-24
Ansökan från Lundabygdens Dövas Förening inkommen 2016-05-26
Ansökan från Lunds Anhörigförening inkommen 2016-05-27
Ansökan från Neuroförbundet Lundabygden inkommen 2016-05-30
Ansökan från Reumatikerföreningen i Lundabygden inkommen 2016-0511
Ansökan från SRF Lundabygden inkommen 2016-05-13
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-26, inklusive
ekonomiskt underlag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att 1 436 000 kronor anvisas i budgeten för 2017 för bidrag till
handikapp- och andra ideella organisationer inom vård- och
omsorgsnämndens område,
att HSO i Lund beviljas 1 415 000 kronor till lokalhyra,
Lundabygdens celiakiförening beviljas 8 000 kronor till verksamhet
Lunds anhörigförening beviljas 8 000 kronor till verksamhet,

Justerare

Utdragsbestyrkande

Neuroförbundet Lundabygden beviljas 5 000 kronor till verksamhet samt,
att övriga inkomna ansökningar avslås.
Beslut expedieras till:
HSO i Lund
Lundabygdens Celiakiförening
Lundabygdens Dövas Förening
Lunds Anhörigförening
Neuroförbundet Lundabygden
Reumatikerföreningen i Lundabygden
SRF Lundabygden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 83

Remiss Handlingsplan mot våld i nära
relationer 2017-2022

Dnr VOO 2016/0409

Sammanfattning
Socialnämnden har 2016-08-17 beslutat att skicka en handlingsplan mot
våld i nära relationer 2017-2022 på remiss till vård- och
omsorgsnämnden för yttrande senast den 31 oktober 2016. Förvaltningen
är positiv till att nuvarande handlingsplan för att motverka våld mot
kvinnor revideras och att kommunens arbete avseende våld i nära
relationer fortsätter.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2016
dnr 2016/0409.
Socialnämndens beslut den 17 augusti 2016, § 107 dnr SO 2016/0135.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-01 dnr SO 2016/0135.
Plan mot våld i nära relationer 2017-2022 dnr SO 2016/0135.

Yrkanden
Mai Almén (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP) och Lars
A. Ohlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tilläggsyrkandet att till förvaltningens remissvar skicka med följande
synpunkter i form av fyra (4) förslag på kompletteringar/förtydliganden i
handlingsplanen, vilka syns som kursiverad text:
1. Sida 2, i första stycket. Efter den inledande första meningen som
slutar med ”…även barn som bevittnar våld samt hedersrelaterat våld och
förtryck.” vill vi lägga till: När husdjur finns i de drabbades närhet
riskerar även de utsättas för våld och/eller användas som verktyg för
våld -och maktutövande.
För mer info se:
http://www.dn.se/debatt/nar-pappa-slar-varmer-han-ofta-upp-pa-hunden/

2. Sida 2, vid definition av hedersrelaterat våld och förtryck, föreslår vi
ett tillägg av fakta från Uppsala universitets kunskapsbank där det
fastställs att: Forskning visar ett samband mellan religiositet och
hedersrelaterat våld och förtryck. Dock finns inget samband mellan
våldsutövandet och någon specifik religion. Hedersförtryck förekommer
inom många kulturer och religioner.

3. Sida 4, insatsområde 2 Skydd och stöd, vid listningen av vad
kommunen ska göra för att säkerställa att stödet utgår från den enskilda

Justerare

Utdragsbestyrkande

individens behov och barnens bästa finns sex punkter, efter ”Genom
att:”. Vi vill komplettera med en punkt som lyder: Tillgodose
skyddsbehov för eventuella husdjur och möjliggöra för våldsutsatta att ta
med sig husdjur till skyddat boende. Förutsättningar för att ta med sig
husdjur måste generellt finnas med från början i planeringen av olika
skyddade boenden så att både pälsdjursallergiker och de med husdjur
kan få skydd.
4. Det är idag svårt att hitta rätt på kommunens hemsida, viss
information kräver orimligt många klick och förkunskaper för att finna.
Därför anser vi att det finns behov att förtydliga att kommunen ska göra
information om ansvar och insatser inom området lättillgänglig. Vi vill
också poängtera att kommunen på ett generellt sätt ska bidra till, och
upprätthålla kunskap om våld i nära relationer.
Vi föreslår därför en utökning av den sista meningen på sida 5, i det
första inledande stycket under insatsområde Kunskap och kompetens:
”Informationen ska finnas lättillgänglig på flera språk, lättläst, med
talsyntes och bildstöd, samt aktivt förmedlas till allmänhet som bor och
verkar i Lunds kommun.”

Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Dan Backman (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Mai Alméns (S) med flera tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslaget om bifall till förvaltningens förslag
under proposition och finner detta bifallet.
Ordföranden ställer därefter Mai Alméns (S) med flera tilläggsyrkande
mot Fredrik Ljunghills (M) med flera avslagsyrkande och finner Mai
Alméns (S) med flera tilläggsyrkande bifallet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-10-04.

att till förvaltningens remissvar skicka med följande synpunkter i form
av fyra (4) förslag på kompletteringar/förtydliganden i
handlingsplanen, vilka syns som kursiverad text:

Justerare

Utdragsbestyrkande

1. Sida 2, i första stycket. Efter den inledande första meningen som
slutar med ”…även barn som bevittnar våld samt hedersrelaterat
våld och förtryck.” vill vi lägga till: När husdjur finns i de
drabbades närhet riskerar även de utsättas för våld och/eller
användas som verktyg för våld -och maktutövande.
För mer info se:
http://www.dn.se/debatt/nar-pappa-slar-varmer-han-ofta-upp-pa-hunden/

2. Sida 2, vid definition av hedersrelaterat våld och förtryck, föreslår vi
ett tillägg av fakta från Uppsala universitets kunskapsbank där det
fastställs att: Forskning visar ett samband mellan religiositet och
hedersrelaterat våld och förtryck. Dock finns inget samband mellan
våldsutövandet och någon specifik religion. Hedersförtryck
förekommer inom många kulturer och religioner.

3. Sida 4, insatsområde 2 Skydd och stöd, vid listningen av vad
kommunen ska göra för att säkerställa att stödet utgår från den
enskilda individens behov och barnens bästa finns sex punkter,
efter ”Genom att:”. Vi vill komplettera med en punkt som lyder:
Tillgodose skyddsbehov för eventuella husdjur och möjliggöra för
våldsutsatta att ta med sig husdjur till skyddat boende.
Förutsättningar för att ta med sig husdjur måste generellt finnas
med från början i planeringen av olika skyddade boenden så att
både pälsdjursallergiker och de med husdjur kan få skydd.
4. Det är idag svårt att hitta rätt på kommunens hemsida, viss
information kräver orimligt många klick och förkunskaper för att
finna. Därför anser vi att det finns behov att förtydliga att
kommunen ska göra information om ansvar och insatser inom
området lättillgänglig. Vi vill också poängtera att kommunen på ett
generellt sätt ska bidra till, och upprätthålla kunskap om våld i nära
relationer.
Vi föreslår därför en utökning av den sista meningen på sida 5, i det
första inledande stycket under insatsområde Kunskap och
kompetens: ”Informationen ska finnas lättillgänglig på flera språk,
lättläst, med talsyntes och bildstöd, samt aktivt förmedlas till
allmänhet som bor och verkar i Lunds kommun.”

Protokollsanteckningar
Feministiskt initiativ inger följande protokollsanteckning: Jag instämmer
i yrkandet, förslaget ligger helt i linje med Feministiskt initiativs politik.
/Cherry Batrapo (F!)
Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 84

Ändring av avgifter utifrån höjt
avgiftstak enligt SoL 8 kap. 5§

Dnr VOO 2016/0419

Sammanfattning
From den 1 juli 2016 är avgiftstaket/maxtaxan för avgift enligt
socialtjänstlagen (2001:453) höjt. Vård- och omsorgsförvaltningen
föreslår att kommunfullmäktige i Lund fastställer avgiftstaket enligt 8
kap 5 § SoL högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, att gälla
from den 1 februari 2017.
Till en följd av förändringen föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige i Lund fastställer hemtjänsttaxans nivå 1 till 33,70
% av prisbasbeloppet, nivå 2 till 38,19 % av prisbasbeloppet, nivå 3 till
42,69 % av prisbasbeloppet och nivå 4 till 53,92 % av prisbasbeloppet,
att gälla from den 1 februari 2017.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 september 2016
dnr 2016/0419.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige i Lund att fastställa avgiftstaket enligt
socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 § SoL högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet att gälla from den 1 februari 2017.

att

föreslå kommunfullmäktige i Lund att hemtjänsttaxans nivå 1
fastställs till 33,70 % av prisbasbeloppet, nivå 2 fastställs till 38,19
% av prisbasbeloppet, nivå 3 fastställs till 42,69 % av
prisbasbeloppet och nivå 4 fastställs till 53,92 % av prisbasbeloppet
att gälla from den 1 februari 2017. Ansvarig nämnd fastställer
årligen nivån på högsta avgiften relaterad till gällande
prisbasbelopp.

att

föreslå kommunfullmäktige att uppdra till vård- och
omsorgsförvaltningen att revidera nuvarande tillämpningsregler
inom äldre- och handikappomsorg 2012-02-01, utifrån de av
fullmäktige beslutade ändringarna avseende avgifter.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 85

Förslag till samarbetsavtal med Lunds
kommuns fastighetsbolag AB (LKF)
avseende servicelägenheter i kv
Hammocken i Lunds kommun

Dnr VOO 2016/0435

Sammanfattning
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har lämnat ett förslag till
samarbetsavtal som avser uppförande av tio servicelägenheter i Kv.
Hammocken med tillhörande gemensamhetslokal och personallokal.
Servicelägenheterna har en preliminär inflyttning satt till sommaren
2019.
Servicelägenheterna innebär en utökning av antal LSS bostäder för att
möta det ökade behovet som vård- och omsorgsnämnden har redovisat i
EVP 2017-19. Målgruppen är brukare som har beslut om bostad med
särskild service.
Utifrån behovet av servicelägenheter föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i
uppdrag att teckna samarbetsavtal med Lunds Kommuns Fastighetsbolag
AB.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-26
Samarbetsavtal med bilagor

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

förvaltningschefen får i uppdrag att teckna samarbetsavtal med
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF).

Beslut expedieras till:
Verksamhetschef Helene Hellström
LKF vd Håkan Ekelund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 86

Sammanträdestider för vård- och
omsorgsnämnden 2017

Dnr VOO 2016/0438

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen överlämnar förslag till
sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och för vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott 2017.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-16
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-05-12 § 67
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-10-07

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

fastställa nedanstående sammanträdestider för vård- och
omsorgsnämnden för år 2017 samt

att

föreslå vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott att fastställa
nedanstående sammanträdestider för år 2017:

AU/Nämnd

Justerare

Sammanträdesdatum

Nämnd

9/1 (måndag)

AU

25/1

Nämnd

8/2

AU

28/2 (tisdag)

Nämnd

15/3

AU

29/3 ev. kl. 17

Nämnd

11/4 (tisdag)

AU

26/4

Nämnd

10/5

AU

7/6

Nämnd

21/6

AU

6/9

Utdragsbestyrkande

Nämnd

20/9

AU

11/10

Nämnd

25/10

AU

29/11

Nämnd

13/12 kl. 13

att bjuda in allmänheten den 9 februari 2017 och informera om vård- och
omsorgsnämndens fastställda internbudget med möjlighet att ställa
frågor till förtroendevalda representanter för nämnden.
att bjuda in allmänheten den 25 oktober 2017 att ställa frågor och lämna
synpunkter på aktuella nämndsärenden till förtroendevalda
representanter för nämnden i 30 minuter innan
nämndsammanträdet startar.
att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott utser vilka förtroendevalda
som ska representera nämnden den 9 februari 2017 och den 25
oktober 2017.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 87

Anmälan av delegationsbeslut

Enligt listor förvarade på vård- och omsorgsförvaltningen.
LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 8 september
2016 till och med den 10 oktober 2016.
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 8
september 2016 till och med den 10 oktober 2016.

Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 5 september
2016 till och med den 10 oktober 2016

Övriga delegationsbeslut
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH
Omprövning/ ansökan för perioden 2016-05-13—2016-10-05, Anne
Jüriado Kammenhed

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att med ett godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 88

Kurser och konferenser

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Monika Lekander (L), Tove Klette (L), Inga-Kerstin
Eriksson (C), Mai Almén (S) och Lars A. Ohlsson deltar i Case 10årsjubileum den 27 oktober 2016 Lux hörsal, Helgonavägen 3,
Lund.
att godkänna att John Lager (C), Dan Backman (KD), Tove Klette (L),
Fredrik Ljunghill (M), Ann-Margreth Olsson (S) och Lars A.
Ohlsson (V) deltar i Välfärdskonferensen den 2-3 februari 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 89

Anmälningar

Dnr VOO 2016/0046
Kommunstyrelsen 2016-08-10 § 256 Riktlinjer för behandling webbpublicering av personuppgifter
Dnr VOO 2016/0394
Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Dnr VOO 2016/0396
Överenskommelse om konst ur Region Skånes konstsamling
Dnr VOO 2016/0423
Svar angående finansiering av nationell stödfunktion
Dnr VOO 2016/0431
Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m. av allmänna handlingar Lunds kommun
Dnr VOO 2016/0412
Protokoll Kommunala funktionshinderrådet, 2016-05-17
Protokoll Kommunala funktionshinderrådet, 2016-08-30
Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2016-09-13
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-08-25 KF§158 Motion Öppna nätet
även för äldre
Dnr VOO 2016/0121
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-08-25 KF § 156 Avtal om
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- sjukvården i Skåne
Dnr VOO 2016/0150
Återrapport från patientnämnden 2016-06-01 till 2016-08-31
Dnr VOO 2016/0433

Justerare

Utdragsbestyrkande

Protokoll samverkansgrupp 2016-10-06

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

