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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2017-02-08 klockan
17.00–20.40

Ledamöter

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

Ersättare

Mira Melander (S)
Piotr Szybek (S), from § 9
Inga-Lisa Sjödin (M)
Manaf Sababi (MP)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Thosteman, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 13
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 13
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 13
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Hansen, Kommunal, tom § 13
Lars Öst, Vision, tom § 13

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 5-14

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 13
februari 2017 kl.15.30.
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2017-03-09
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Justerare

Utdragsbestyrkande

§5

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och Christina Sjöström (MP)
till ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 13
februari 2017 kl. 15:30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§6

Fastställande av dagordning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

§7

Riktlinjer för beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen

Dnr VOO 2016/0437

Sammanfattning
Verksamhetsplan med budget 2016 innehåller vård- och
omsorgsnämndens särskilda uppdrag till förvaltningen. Mot bakgrund av
kommunens ekonomiska förutsättningar ska ett antal utredningsuppdrag
genomföras, bl.a. översyn av riktlinjer för SoL insatser.
Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid nämndssammanträde 201612-14 förslag till vägledande riktlinjer för beslut och genomförande av
insatser enligt socialtjänstlagen inom vård- och
omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna är utformade i enlighet med IBIC.
Förevarande förslag avser förändring av innehåll av insatsen hemleverans
av varor och tjänster samt ett förtydligande avseende insatser för känsla
av trygghet.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari 2017
dnr VOO 2016/0437
Riktlinjer för insatser enligt Socialtjänstlagen den 16 januari 2017.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

anta förslag om ändring i innehåll av insatsen hemleverans av varor
och tjänster samt

att

anta förslag om förtydligande formulering avseende insatser för
känsla av trygghet (tillsyn med besök och tillsyn med tekniska
hjälpmedel)

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§8

Vård- och omsorgsnämndens
årsanalys 2016

Dnr VOO 2016/0524

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning
2016 för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde som
överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanträdet ajourneras kl.18:45-19:05.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-03 med bilaga
vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2016.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna upprättad årsredovisning 2016 samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§9

Nämndernas begäran om överföring
från 2016 till 2017 samt utökning av
investeringsram 2017

Dnr VOO 2016/0544

Sammanfattning
Nämnderna ska till kommunstyrelen redovisa behov och motiv för en
överföring av medel eller reglering av resultatet för ej genomförd
verksamhet mellan 2016 till 2017.
Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2016 är plus 40 100 tkr. Vårdoch omsorgsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avräkna
19 301 tkr från resultatet för ej genomförd LSS- verksamhet och att
resterande del av resultatet 20 799 tkr avsätts till nämndens eget kapital.
Vård- och omsorgsnämnden har inget behov av utökad investerings-ram
och gör därför ingen framställning till kommunstyrelsen i denna del.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-31
Kommunkontorets skrivelse, Anvisningar för nämndernas begäran om
överföring från 2016 till 2017 samt utökning av investeringsramen för
2017.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att av det positiva resultatet för 2016
avräkna 19 301 tkr för ej genomförd LSS- verksamhet,
att föreslå kommunstyrelsen att resterande del av det positiva resultatet
20 799 tkr avsätts till nämndens eget kapital samt
att det inte finns något behov av utökning av investeringsram för 2017.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 10

Verksamhets- och ekonomiuppföljning
2017

Dnr VOO 2017/0048

Sammanfattning
Förvaltningarnas/nämnderna ska lämna rapporter till kommunstyrelsen
som avser verksamhet, ekonomi och personal under 2017. Uppföljning
görs per februari, mars, april, maj, augusti, september, oktober, november
och avslutas med årsredovisning.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-31.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa planen för verksamhets- och ekonomisk uppföljning under
2017 enligt vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2017-01-31 samt
att vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott att besluta om delårsrapporten per mars.
Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 11

Kurser och konferenser

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan
Backman (KD), Lars A. Ohlsson (V) och John Lager (C) deltar i
Lunds kommuns utbildning i barnkonventionen 2017 den 7 eller 8
mars 2017 som äger rum i Stadshallen.
att godkänna att Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Backman (KD), Mira
Melander (S) och Lars A. Ohlsson (V) deltar i Seniormässan den 6
april 2017 som äger rum i Stadshallen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 12

Anmälan om delegationsbeslut

LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 12 december
2016 till och med den 6 februari 2017.
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 12
december 2016 till och med den 6 februari 2017.

Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 6 december
2016 till och med den 29 januari 2017.

Övriga delegationsbeslut
Stöd och aktivering
Beslut om disciplinär åtgärd, 2016-12-19, Niclas Snygg
Lex Sarah anmälan, Fästan, 2017-01-10, Veronika Wehlin
Dnr VOO 2016/0530

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 13

Anmälningar

Dnr VOO 2017/0057
Avtalsuppföljning LSS bostad Nytida 2016-11-29
Avtalsuppföljning DV Attendo Nimbus 2016-11-01
Avtalsuppföljning DV ABF Mittistan 2016-09-14
Avtalsuppföljning DV Misa 2016-10-17
Avtalsuppföljning DV SKOA 2016-10-03
Avtalsuppföljning Kasper Aktivitet 2016-10-05
Överförmyndarnämndens beslut 2017-01-10 §11 Samverkan
kring frivilligarbetare
Dnr VOO 2016/0389
Ändring av avgifter utifrån höjt avgiftstak enligt SoL
Dnr 2016/0419
Utveckling av e-förslag
VOO 2017/0005
Kommunala pensionärsrådet protokoll 2016-11-29
Beslut från IVO 2017-01-25, avslutar ärende.
VOO 2016/0530
Avslutade patientnämndsärende 2016-12-01--2016-12-31
VOO 2017-0041

Justerare

Utdragsbestyrkande

Anmälan till IVO, Ärtan
VOO 2017/0043
Centerpartiets skrivelse, Fler möten ger ökad integration
VOO 2017/0015
Centerpartiets skrivelse 2017-01-09 från Inga-Kerstin Eriksson och John
Lager om Öka HBTQ-kompetens
VOO 2017-0015
Avvikelser år 2016
VOO 2017/0053
IVOs beslut 2017-01-18, avslutar ärendet
VOO 2016/0501
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 31
december 2016 gällande äldreomsorgen
VOO 2017/0024

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

