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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-01-31 klockan
18.00–20.30

Ledamöter

Ann-Margreth Olsson (S), ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Ronny Johannessen (M)
Anette Mårtensson (MP), §§ 6-7
Martin Stensson (V)
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare

Piotr Szybek (S), tjänstgör för Henrik Månsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)
Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) §§ 1-5

Ersättare

Daniel Kronmann (L), §§ 4-7
Monika Lekander (L)
Karin Oscarsson (V)
Gunilla Wahlberg (V)
John Lager (C)
Cherry Batrapo (FI)

Övriga

Seth Petersson, förvaltningschef
Lena Carlereus, myndighetschef
Bo Svensson, ekonomichef
Susanne Berg, kvalitetschef
Ann-Kristin Blomberg, HR-chef
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 4
Lena Hansen, Kommunal
Lars Öst, Vision
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 1-7

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 10.00 den 7
februari 2018
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Anne Jüriado Kammenhed

Ordförande

Ann-Margreth Olsson (S)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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2018-01-31

Paragrafer

§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anne Jüriado Kammenhed

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-03-05
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§1

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 7
februari 2018 kl. 10:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

Fastställande av dagordning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

Förvaltningen informerar

På dagens sammanträde finns det inga informationspunkter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

Remiss av promemorian Ds 2017:68
Förutsättningar för vissa särskilda
boendeformer för äldre

Dnr VOO 2018/0013

Sammanfattning
Kommunkontoret har överlämnat en remiss från Socialdepartementet av
promemorian Ds 2017:68 ”Förutsättningar för vissa särskilda
boendeformer för äldre” till vård- och omsorgsnämnden för direkt
besvarande. Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet
senast den 5 februari 2018.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2018
dnr 2018/0013.
Remittering av promemorian Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa
särskilda boendeformer för äldre, 2018-01-03
Socialdepartementet, Ds 2017:68 ”Förutsättningar för vissa särskilda
boendeformer för äldre”

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar med instämmande av Ronny Johannesen
(M), Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Inga-Lisa Sjödin (M),
Mai Almén (S), Christina Sjöström (Mp) och Martin Stensson (V)
bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
I Ds 2017:68 sidan 16-17 föreslås det att socialtjänstlagens bestämmelser
om tillståndsplikt för vissa verksamheter som drivs av ett bolag, en
förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ även ska
tillämpas för den föreslagna mellanboendeformen. Detta innebär att
kommuner och landsting är undantagna tillståndsplikten och endast
behöver anmäla till IVO innan verksamheten påbörjas. Vård- och
omsorgsnämnden anser att lagstiftningen ska ställa samma krav på alla
verksamheter och inte göra skillnad på om de drivs av kommuner och
landsting eller å andra sida av enskilda aktörer.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2018-01-19 med
följande tillägg: I Ds 2017:68 sidan 16-17 föreslås det att
socialtjänstlagens bestämmelser om tillståndsplikt för vissa
verksamheter som drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet,
en stiftelse eller en enskild individ även ska tillämpas för den

Justerare

Utdragsbestyrkande
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föreslagna mellanboendeformen. Detta innebär att kommuner och
landsting är undantagna tillståndsplikten och endast behöver
anmäla till IVO innan verksamheten påbörjas. Vård- och
omsorgsnämnden anser att lagstiftningen ska ställa samma krav på
alla verksamheter och inte göra skillnad på om de drivs av
kommuner och landsting eller å andra sida av enskilda aktörer.
Beslut expedieras till:
Socialdepartementet, s.registrator@regeringskansliet.se och
s.fst@regeringskansliet.se
Akten
Mötet ajourneras 18:13-18:16

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (12)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-31

§5

Intern kontroll 2018

Dnr VOO 2018/0048

Sammanfattning
Enligt reglemente för intern kontroll ska vård- och omsorgsnämnden
fastställa handlingsplan för intern kontroll 2018 och därefter överlämna
den till kommunstyrelsen.
Handlingsplanen innehåller kommunstyrelsens två kommunövergripande
kontrollaktiviteter och förvaltningens förslag till kontrollaktivitet inom
området ekonomi. I handlingsplanen beskrivs även nämndens löpande
kontroll.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan för intern kontroll 2018,
2018-01-23
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-23

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta handlingsplan för intern kontroll 2018 samt
att överlämna handlingsplanen för intern kontroll 2018 till
kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lena Bråberg Svensson
Ledningsgruppen
Akten

Mötet ajourneras 19:00-19:15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP)
2019-2021

Dnr VOO 2017/0499

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande angående ekonomi- och
verksamhetsplan 2019-2021. Kommunfullmäktige har beslutat om ramar
för tre år. I yttrandet redovisas pågående och planerade åtgärder 2018
som även har effekt på kommande års verksamhet. Vidare redovisas hur
vård- och omsorgsnämnden kan anpassa verksamheten till den fastställda
ramen för åren 2019-2021 genom effektiviseringar och
kvalitetsförbättringar inom givna förutsättningar.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2018 dnr
2017/0499 med bilaga.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-02, Anvisningar och
tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2019-2021.
Protokoll från samverkan 2018-01-24 och 2018-01-31 med bilagor

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen överlämna yttrande enligt bilaga som underlag
för kommunfullmäktiges ställningstagande avseende ekonomiska
ramar för vård- och omsorgsnämnden för åren 2019 till 2021,
att föreslå för kommunstyrelsen att medel avsätts för stöd- och
serviceplan, Sol- verksamhet med 27 325 tkr för 2019, med 29 920
tkr för 2020 och 56 240 tkr för 2021,
att föreslå för kommunstyrelsen att medel avsätts för stöd- och
serviceplan, LSS- verksamhet med 19 945 tkr för 2019, med 55
825 tkr för 2020 och med 83 650 tkr för 2021 samt
att föreslå för kommunstyrelsen att medel avsätts för investeringar med 9
840 tkr för 2019, med 11 755 tkr för 2020 och med 13 690 tkr för
2021.

Reservationer
Ann-Margreth (S), Christina Sjöström (MP), och Martin Stensson (V)
lämnar skriftlig reservation.
Fredrik Ljunghill (M), Tove Klette (L) och Inga-Kerstin Eriksson (C)
lämnar skriftlig reservation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Fredrik Ljunghill (M) med instämmande av Ronny Johannessen (M),
Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Inga-Lisa Sjödin (M), AnnMargreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP), Mai Almén (S), Anette
Mårtensson (MP), Martin Stensson (V), Piotr Szybek (S) och Cherry
Batrapo (FI) inger en protokollsanteckning med följande lydelse:
Vi tycker att det för den politiska beredningen av ärendet hade varit
fördelaktigt om kommunens budgetprocess hade tillåtit vård- och
omsorgsnämnden att inkomma med sin EVP-skrivelse senare än sista
januari.
Cherry Batrapo (FI) håller med i vad som skrivs i S, MP och Vs
reservation.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Henrik Månssons avsägelse av
uppdrag i Kommunala
funktionshinderrådet

Dnr VOO 2018/0007

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har att utse en ny ledamot i kommunala
funktionshinderrådet med anledning av en inkommen avsägelse från
Henrik Månsson (S).
Förslag föreligger att utse Piotr Szybek (S) till ny ledamot i kommunala
funktionshinderrådet.

Beslutsunderlag
Henrik Månssons (S) avsägelse av sina uppdrag i Lund kommun, 201711-08

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att befria Henrik Månsson (S) från uppdraget som ledamot av
kommunala funktionshinderrådet från och med den 1 februari
2018.
att utse Piotr Szybek (S), Arkivgatan 23, 223 59 LUND, till ledamot av
kommunala funktionshinderrådet från den 1 februari 2018 till och
med utgången av 2018.
Beslut expedieras till:
Henrik Månsson (S)
Piotr Szybek (S)
Funktionshinderrådet, kommunstyrelsen, post.w3d3.kk.ks@lund.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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