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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-05-08 klockan
17.00–18.40

Ledamöter

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf
Mai Almén (S)
Pär-Ola Nilsson (S)
Ronny Johannessen (M)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V), from § 46
Tove Klette (L)
Inga-Kerstin Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare

Piotr Szybek (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD)
Karin Oscarsson (V), tjänstgör för Martin Stensson (V) tom § 45

Ersättare

Jerry Davidsson (M), from § 48
Manaf Sababi (MP), from § 48
Daniel Kronmann (L), from § 46
Monika Lekander (L)
John Lager (C)

Övriga

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef och tf förvaltningschef
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 54
Helena Falk, nämndsekreterare
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 46
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, tom § 50
Lena Hansen, Kommunal, tom § 54
Lars Öst, Vision, § 48-54
Solweig Palm, verksamhetschef Nytida, § 45
Tarja Lindholm, verksamhetschef Nytida, § 45

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 43-55

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, 2018-05-17
kl.15:00
Underskrifter
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Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Christina Sjöström (MP)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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§ 43

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och Inga-Kerstin Eriksson
(C) till ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10
A, den 17 maj 2018 kl. 15:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Fastställande av dagordning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Förvaltningen informerar

Verksamhetschefen Solweig Palm, Nytida, som driver LSS bostäderna
Spolegatan 7, Örnvägen 20 och 24, informerar om
verksamhetsberättelsen 2017.
Verksamhetschef Traja Lindholm, Nytida, som drifter LSS daglig
verksamhet, Stora Blå och SKOA, informerar om verksamhetsberättelsen
2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Yttrande avseende betänkande
Bidragsbrott och
underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen

Dnr VOO 2018/0222

Sammanfattning
Kommunkontoret har 2018-03-22 översänt betänkande ”Bidragsbrott och
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
-en utvärdering” SOU 2018:14 på remiss till vård- och omsorgsnämnden.
I SOU 2018:14 föreslås bla att den som i väsentlig mån är oaktsam ska
kunna dömas för vårdslöst brott, att bidragsbrottslagens
tillämpningsområde utvidgas och att underrättelseskyldigheten vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas.
Sammanfattningsvis är förvaltningen positiv till att åtgärder genomförs
som syftar till att minska antalet felaktiga utbetalningar och stärka tilltron
till välfärdssystemen.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2018 dnr
2018/0222.
Remiss Finansdepartementet SOU 2018:14 ”Bidragsbrott och
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
-en utvärdering”

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2018-04-26.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Yttrande avseende Motion från
Alexander Lewerentz (M) samt Fredrik
Ljunghill (M) Konsekvensanalys vid
minskat antal privata välfärdsföretag

Dnr VOO 2018/0248

Sammanfattning
Kommunkontoret har för remissyttrande överlämnat ”Motion från
Moderaterna i Lunds kommun – Konsekvensanalys vid minskat antal
privata välfärdsföretag” till vård- och omsorgsnämnden. Remissvaret ska
lämnas till kommunkontoret senast den 8 juni 2018.
Motionen belyser behovet av att utreda vilken beredskap och kapacitet
det finns i den kommunala verksamheten för att med kort varsel ta över
de brukare som idag finns hos de privata utförarna.
Vård och omsorgsnämnden har avtal med ett tjugotal externa utförare
inom särskilt boende, hemvård/hemsjukvård, daglig verksamhet,
ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistans. Dessa utförare
driver ett trettiotal olika verksamheter Ungefär 15-20 % av drygt 3300
brukare får sina insatser utförda av externa utförare med placering inom
kommunen. För brukare med särskilda behov som inte kan tillgodoses i
befintlig verksamhet köper nämnden annan enstaka extern plats.
Remissvaret ger en övergripande bild av vård- och omsorgsnämndens
förutsättningar och beredskap för övertagande av verksamheter som drivs
i extern regi.

Beslutsunderlag
Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2018 dnr
VOO 2018/0248
Moderaternas motion ”Motion från Alexander Lewerentz (M) samt
Fredrik Ljunghill (M) - Konsekvensanalys vid minskat antal privata
välfärdsföretag” mars 2018 dnr KS 2018/0266.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

överlämna vård- och omsorgsförvaltningens yttrande till
kommunkontoret.

Beslut expedieras till:
Akten, Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Remiss Handlingsplan för Delaktighet
för alla 2018 - 2020

Dnr VOO 2018/0254

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 mars 2018 (§ 49) beslutat att
remittera förslag på handlingsplan Delaktighet för alla till nämnder,
styrelser och kommunala funktionshinderrådet för yttrade.
Remissinstanserna ombeds i tjänsteskrivelsen att pröva åtgärder, ansvar
och tidplan.
De senaste årens utveckling av svensk funktionshinderspolitik har gått
mot en helhetssyn, där hela kommunen aktivt kan bidra med att uppfylla
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I linje med
helhetssynen föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att
kommunstyrelsen bör ansvara för de kommunövergripande och
kommungemensamma åtgärderna.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är viktigt att tydliggöra
kommunstyrelsens och nämndernas roller i arbetet med rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Det finns risk för att
kommunstyrelsen beslutar åtgärder i denna handlingsplan, som ligger
inom nämndernas ansvarsområden enligt reglementena.
För att öka handlingsplanens genomförbarhet, anser förvaltningen att det
är viktigt att denna plan och kommunens ekonomi- och
verksamhetsplanering hänger ihop.
Utgångspunkten när förvaltningen har gått igenom handlingsplanen, är
den årliga verksamhetsplan som vård- och omsorgsnämnden har antagit
samt den treåriga ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP) som
kommunstyrelsen har antagit. Förvaltningen har analyserat vad i
handlingsplanen som redan görs i dag samt vad som ytterligare är möjligt
att åstadkomma.
För att genomföra planen krävs ekonomiska resurser. En del resurs ryms
inom ordinarie ekonomiska ramar, medan andra kräver resurser utöver
ram. Ökade ramar för att genomföra planen, kommer att redovisas i
respektive års EVP.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-19,
§49
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-02-19
Förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla 2018-2020

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2018

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Samråd om Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

Dnr VOO 2018/0211

Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 14 mars 2018 (§ 80) bland
annat beslutat att skicka ut Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023 på samråd. Samrådstiden är till och med den 15 maj 2018.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till att skapa en god ljudmiljö
och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som bullrets negativa
påverkan på människors hälsa minimeras.
Vård- och omsorgsförvaltningen finner det positivt att ett nytt
åtgärdsprogram mot buller arbetas fram, eftersom detta kan skapa en
bättre miljö generellt och minska påfrestningar för alla, särskilt äldre och
ljudkänsliga personer.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Tekniska nämndens beslut 2018-03-14 § 80 förslag till Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Reservation 2018-03-14 § 80
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19 med förslag till
Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
Remissversion 2018-02-19, Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända tjänsteskrivelse 2018-04-16.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Samråd om grönprogram för Lunds
kommun

Dnr VOO 2018/0242

Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 14 mars 2018 (§ 59) bland
annat beslutat att skicka ut samrådshandling och missiv för Grönprogram
för Lunds kommun enligt föreslagen sändlista.
Det är bra att planen Delaktighet för alla, kommunens plan för
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning finns
med under de kommunala styrdokumenten i samrådshandlingen. Planoch bygglagen finns också med i uppräkningen över aktuell lagstiftning.
Lagen, med tillhörande förordning, föreskrifter och allmänna råd,
innehåller regler för hur hänsyn ska tas till personer med
funktionsnedsättning. Bland annat måste den som är ansvarig för olika
anläggningar se till att reglerna om tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga uppfylls.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på att ett grönprogram tas
fram. Det är också bra att äldres perspektiv och
funktionshinderperspektivet lyfts fram på ett tydligt sätt i
samrådshandlingen.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är viktigt att i det framtida
arbetet komma ihåg att även barn med funktionsnedsättningar behöver
gröna miljöer som väcker deras engagemang och nyfikenhet.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16
Tekniska nämndens beslut 2018-03-14 § 59 Förslag till samrådshandling
- Grönprogram för Lunds kommun
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets missiv samt
sändlista gällande förslag till Grönprogram för Lunds kommun 2018-0222
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
2018-02-22 Förslag till samrådshandling - Grönprogram för Lunds
kommun
Grönprogram för Lunds kommun – samrådshandling 2018-02-22

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-04-16.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden,
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Vård- och omsorgsnämndens
utnämnande av dataskyddsombud

Dnr VOO 2018/0258

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018,
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av
bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det
obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet
för Lunds kommuns samtliga nämnder. Bestämmelserna om
dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR.
Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria Skogh. Hon
bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till
dataskyddsombud.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att utse Marie Skogh till
dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och med den 25
maj 2018 samt att delegera beslutanderätt till förvaltningsdirektör att utse
vikarierande dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om högst 12
månader.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 11 april 2018 dnr VOO
2018/0258
Dataskyddsförordningen.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

utse Maria Skogh till dataskyddsombud för vård- och
omsorgsnämnden från och med den 25 maj 2018.

att

delegera beslutanderätt till förvaltningsdirektör att utse
vikarierande dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om
högst 12 månader. Beslut om utnämnande av vikarierande
dataskyddsombud ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
Datainspektionen (anmälan via deras webbplats)
Kommunkontoret, administrativa avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Anmälan av delegationsbeslut

LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 11 april 2018
till och med den 4 maj 2018.
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 11 april
2018 till och med den 4 maj 2018.
Övriga delegationsbeslut
Hemvård, rehabilitering, stöd och service, HRSS
Beslut om disciplinär åtgärd, 2018-04-10, Niclas Snygg

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Kurser och konferenser

Det finns inte några kurser på dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Anmälningar

Dnr VOO 2018/0102
Protokoll avtalsuppföljning DV Stora Blå 2018-04-23
Protokoll avtalsuppföljning Kulturcentrum Skåne 2018-04-20
Protokoll avtalsuppföljning Misa 2018-03-09
Protokoll avtalsuppföljning Nytida LSS boende 2018-04-04
Utvärdering av kommunens interna kontroll 2017
Dnr VOO 2016-0510
Begäran om överföring samt utökning av investeringsram 2018
Dnr VOO 2018-0062
Regelverk avseende medel delaktighet för alla
Dnr VOO 2018-0267
Beslut Rekrytering av förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Dnr VOO2017-0546

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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