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§ 12

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Nike Förster (SD) till justerare och Martin Stensson (V) till
ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, Lund, den 20 februari 2019 kl. 15:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 13

Fastställande av dagordning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 14

Förvaltningen informerar

Myndighetschefen Lena Carlereus och processledaren Emma
Magnusson informerar om socialtjänstlagen och metoden individens
behov i centrum (IBIC) inför utbildningsdagen den 1 mars 2019 med
tema äldreomsorg.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
all lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 15

Svar på kommunrevisionens granskning av
kvaliteten inom äldreomsorgen

Dnr VOO 2018/0649

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska vårdoch omsorgsnämnden i syfte att bedöma om nämnden har säkerställt
att kvaliteten i omsorgen lever upp till kraven i lagstiftning, mål och
uppdrag. Revisionsuppdraget har genomförts tillsammans med
konsult- och revisionsföretaget EY som sammanställt en
revisionsrapport. Rapporten har översänts till vård- och
omsorgsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2018 Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen
Missivskrivelse Kvalitet i äldreomsorgen
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 2019
Förvaltningens yttrande 2019-01-23

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Mai Almén (S)
bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelse 2019-01-23 som vård- och
omsorgsnämndens svar till Lunds kommuns förtroendevalda
revisorer.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 16

Handlingsplan Intern kontroll 2019

Dnr VOO 2019/0012

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa handlingsplan för intern
kontroll 2019 och därefter överlämna den till kommunstyrelsen.
Handlingsplanen innehåller kommunstyrelsens tre
kommunövergripande kontrollaktiviteter och förvaltningens förslag
till tre specifika kontrollaktiviteter. I handlingsplanen beskrivs även
nämndens löpande kontroll.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan för intern kontroll
2019,
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-17

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta handlingsplan för intern kontroll 2019 samt
att överlämna handlingsplanen för intern kontroll 2019 till
kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Anna Andersson, kommunkontoret anna.andersson8@lund.se
Ledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 17

Ansökan/anbud från Agaten hemtjänst
gällande hemtjänst, LOV

Dnr VOO 2019/0040

Sammanfattning
Agaten hemtjänst har inkommit med en ansökan/anbud om att
utöka sitt åtagande om att utföra hemvård, ett samordnat uppdrag av
hemtjänst enligt SoL och kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL i
Lunds kommun.
Upphandlingsenheten har kontrollerat att företaget uppfyller krav på
ekonomiska och finansiella ställning och vård- och
omsorgsförvaltningen har kontrollerat att företaget uppfyller ställda
krav på verksamheten.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna Agaten hemtjänsts
ansökan/anbud om att få utföra hemvård, ett samordnat uppdrag av
hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i samtliga geografiska
hemvårdsområden i Lunds kommun och teckna avtal från och med
2019-04-01 och tillsvidare.

Beslutsunderlag
Anbud från Agaten hemtjänst AB, daterad 2018-12-04
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna Agaten hemtjänsts ansökan om att utföra hemvård,
ett samordnat uppdrag av hemtjänst enligt SoL och kommunal
hälso- och sjukvård enligt HSL i hela Lunds kommun, samt

att

uppdra åt ordförande och vård- och omsorgsdirektör att teckna
avtal med Agaten hemtjänst från och med 2019-04-01 och
tillsvidare.

Beslut expedieras till:
Agaten hemtjänst AB, Kristoffer och Louise Axelsson
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 18

Ansökan/anbud från Svanen hemtjänst
gällande hemvård, LOV

Dnr VOO 2019/0041

Sammanfattning
Svanen hemtjänst har inkommit med en ansökan/anbud om att
utöka sitt åtagande om att utföra hemvård, ett samordnat uppdrag av
hemtjänst enligt SoL och kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL i
Lunds kommun.
Upphandlingsenheten har kontrollerat att företaget uppfyller krav på
ekonomiska och finansiella ställning och vård- och
omsorgsförvaltningen har kontrollerat att företaget uppfyller ställda
krav på verksamheten.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna Svanen hemtjänsts
ansökan/anbud om att få utföra hemvård, ett samordnat uppdrag av
hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i centralorten Lund,
Dalby och i Södra Sandby och teckna avtal från och med 2019-04-01
och tillsvidare.

Beslutsunderlag
Anbud från Svanen hemtjänst AB, daterad 2018-10-31
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna Svanen hemtjänsts ansökan om att utföra hemvård,
ett samordnat uppdrag av hemtjänst enligt SoL och kommunal
hälso- och sjukvård enligt HSL i centralorten Lund, Dalby och i
Södra Sandby, samt

att

uppdra åt ordförande och vård- och omsorgsdirektör att teckna
avtal med Svanen hemtjänst från och med 2019-04-01 och
tillsvidare.

Beslut expedieras till:
Svanen hemtjänst AB, Asmeret Rezene
Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 19

Ansökan/anbud enligt LOV avseende daglig
verksamhet Nytida AB enheten SKOA Lund

Dnr VOO 2018/0686

Sammanfattning
Nytida AB har 2018-12-06 ansökt om vård- och omsorgsnämndens
godkännande att inom Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV
(lag om valfrihet) verkställa daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS (lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade).
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har utfärdat tillstånd för
företaget att bedriva enskild verksamhet i form av daglig verksamhet
enligt 9 § 10 LSS för 15 deltagare som omfattas av personkretsen
enligt § 1 LSS, grupp 1.
Då ställda krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda föreslås att
vård- och omsorgsnämnden godkänner Nytida AB, enheten SKOA
Lund som utförare av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom
Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV.

Beslutsunderlag
Ansökan/anbud från Nytida AB 2018-12-06
Beslut om tillstånd från IVO, daterat 2019-01-14 (dnr 6.3.241054/2018)
Förvaltningens tjänsteskrivelse 17 januari 2019

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

att

vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna företaget
Nytida AB, enheten SKOA Lund som utförare av daglig
verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom Lunds kommuns
valfrihetssystem enligt LOV
uppdra åt nämndens ordförande och vård- och
omsorgsdirektören att teckna avtal med Nytida AB, enheten
SKOA Lund

Beslut expedieras till:
Akten
Nytida (mikael.joefsson@ambea.se, kajsa.ullman@nytida.se)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Upphandlingsenheten i Lunds kommun birgitta.petrusson@lund.se )
Myndighetsfunktionen (lena.carlereus@lund.se )
Verksamhetschef vid Stöd och aktivering
(anne.bingtingstrom@lund.se)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 20

Anmälan av delegationsbeslut

LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 17 januari
2019 till och med den 10 februari 2019.
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 17
januari 2019 till och med den 10 februari 2019.
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 1 januari
2019 till och med den 31 januari 2019.

Övriga delegationsbeslut
Remissyttrande till byggnadsnämnden avseende detaljplan för
Pilgrimen 2 samt del av stora Råby 36:22 i Lund, Lunds kommun –
samråd, 2019-01-11, Anna Borgius och Zenita Bäck

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 21

Kurser och konferenser

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att vård- och omsorgsnämndens ledamöter och
ersättare deltar i de två heldagsutbildningarna den 1
mars (tema äldreomsorg) och den 14 mars 2019 (tema LSS) i
vård- och omsorgsförvaltningens regi.
att godkänna att Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Backman (KD), Tove
Klette (L), Tove Persson (FNL), Nike Förster (SD), Inga-Lisa
Sjödin (M), Pia Askman (C), Lena Lindman (SD), Anette
Mårtensson (MP), Mai Almén (S), Pär-Ola Nilsson (S) deltar i
Ribbingska Minnesfondens konferens Förnya äldreomsorgen
den 24 april 2018 kl. 13:00-15:40, Piratensalen, Grand Hotel
i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 22

Anmälningar

Dnr VOO 2019/0038
Verksamhetsplan med internbudget 2019 för kommunstyrelsen och
politisk ledning
Dnr VOO 2019/0062
Protokoll AU 2019-01-30
Samverkansprotokoll 2019-01-30

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 23

Vård- och omsorgsnämndens årsanalys 2018

Dnr VOO 2019/0016

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat årsanalys för år 2018
som avser vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Årsanalysen 2018 överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05, Dnr
VOO 2019/0016 med bilaga vård- och omsorgsnämndens årsanalys
2018.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna upprättad årsanalysen 2018 samt att överlämna
årsanalysen 2018 till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 24

Nämndernas begäran om överföring från
2018 till 2019 samt utökning av
investeringsram 2019

Dnr VOO 2019/0017

Sammanfattning
Nämnderna ska till kommunstyrelsen redovisa behov och motiv för
en överföring av medel eller reglering av resultatet för ej genomförd
verksamhet mellan 2018 till 2019.
Vård och omsorgsnämndens resultat för 2018 är plus 61 881 tkr.
Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 14 349 tkr
avräknas resultatet för ej genomförd LSS- verksamhet och att
resterande
del av resultatet 47 532 tkr avsätts till nämndens eget kapital.

Vård- och omsorgsnämnden har inget behov av utökad
investeringsram för 2019 och gör därmed ingen framställning till
kommunstyrelsen i denna del.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-29, Dnr
VOO 2018/0062

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Justerare

att

föreslå kommunstyrelsen att av det positiva resultatet för 2018
avräkna 14 349 tkr för ej genomförd LSS-verksamhet,

att

föreslå kommunstyrelsen att resterande del av resultatet
47 532 tkr avsätts till nämndens eget kapital samt

att

vård- och omsorgsnämnden har inte något behov av en
utökning av investeringsramen för 2019.

Utdragsbestyrkande

17 (27)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
Sammanträdet ajourneras kl. 18:05-18:30.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 25

Verksamhetsplan och internbudget 2019

Dnr VOO 2018/0394

Sammanfattning
Verksamhetsplan och internbudget för 2019 baseras på kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018 om ekonomi- och
verksamhetsplan för 2019-2021 med budget för 2019.
Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens
basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och
indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.
Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av
kommunbidraget på 1 980,7 mnkr per verksamhet och fördelningen
av investeringsramen på 9,8 mnkr till olika ändamål.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21
Verksamhetsplan och internbudget för 2019 med bilagor
1. Resultaträkning för 2019
2. Fördelning av kommunbidrag per verksamhet
3. Resultatsammanställning per verksamhetsområde
4. Ersättningar 2019, hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård,
SoL
5. Ersättningar 2019, särskilda boenden, SoL
6. Ersättningar 2019, boende med särskild service, LSS
7. Ersättningar 2019, daglig verksamhet, LSS
8. Ersättningar 2019, personlig assistans, ledsagar- och
avlösarservice,
kontaktperson, LSS
9. Investeringsram, fördelning 2019
10. Värdegrund och värdighetsgarantier
Samverkansprotokoll 2019-01-30

Yrkanden
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Mai Almén (S), Anette
Mårtensson (MP), Martin Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) yrkar
bifall till att fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan och
internbudget för 2019 med tilläggsyrkandet att lägga ytterligare 1,5
miljoner för att förstärka arbetet med heltid som norm. Pengarna
flyttas från budgetposten för arbetskläder, när statligt bidrag för
arbetskläder beslutats och Lunds kommun uppfyller kraven.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), Tove
Klette (L), Tove Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Nike Förster
(SD) yrkar bifall till att fastställa förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och internbudget för 2019 och avslag på Pär-Ola
Nilssons (S) med flera tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bifall till att
fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan och
internbudget för 2019 och finner detta bifallet.
Ordföranden ställer därefter Pär-Ola Nilssons (S) med flera
tilläggsyrkande mot sitt eget med flera avslagsyrkande och finner sitt
eget med flera avslagsyrkande bifallet.
Omröstning begärs.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Martin
Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) röstar för bifall till Pär-Ola
Nilssons (S) med flera tilläggsyrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Nike Förster (SD) röstar för
Inga-Kerstin Eriksson (C) med flera avslagsyrkande.
Med sex röster mot fem röstar vård- och omsorgsnämnden i enlighet
med Inga-Kerstin Eriksson (C) med flera avslagsyrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

fastställa förslag till verksamhetsplan och internbudget för
2019.

Reservationer
Anette Mårtensson (MP), Pär-Ola Nilsson (S) och Mai Almén (S)
lämnar skriftlig reservation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

Martin Stensson (V) och Gunilla Wahlberg (V) lämnar skriftlig
reservation.
Annika Nilsson (FI) lämnar skriftlig reservation.

Protokollsanteckningar
Tove Persson (FNL) inger en protokollsanteckning med följande
lydelse:
Kvarboende får inte vara ett tvång i brist på alternativ till särskilt
boende. Äldre, särskilt äldre över 85 år, skall kunna flytta till boende
med service och gemenskap även om de inte uppfyller kriterierna för
särskilt boende./ Tove Persson (FNL)
Mai Almén (S) inger med instämmande av Anette Mårtensson (MP),
Martin Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) en protokollsanteckning
med följande lydelse:
Vi vill understryka vikten av att ”kvarboendeprincipen” finns kvar så
att ingen människa i behov av mycket hjälp från hemvården – mot
sin vilja – ska tvingas flytta till särskilt boende. Denna hjälp ska – om
så önskas – vara möjlig att få i den egna bostaden./ Mai Almén (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ärende 14 Internbudget,
Vård- och ornsorgsnärnnden i Lund 2019-02-13
Verksamhetsplanen för vård- och omsorgsnämnden 2019 är i stort i Miljöpartiets
linje. Vi ser mycket positivt på att det är fokus på förebyggande arbete, höjd kvalitet
och insatser utifrån individen i centtum. Miljöpartiet är också mycket positiva till att
förvaltningen ska arbeta med heltid som norm och att avskaffa delade turer. Det är
två viktiga delar för att göra kommunen en mer attraktiv arbetsplats och för ökad
jämställdhet.
Budgeten den styrande kvintetten fick igenom i kommunfullmäktige lade en extra
besparing på vård och omsorgsnämnden vill,et får till följd att internbudgeten inte
medger att nämnden kan uppfylla den fina verksamhetsplanen. Vi befarar att
nedskärningen kommer framförallt drabba det icke-lagstadgade verksamheterna så
som Träffpunkterna och annat förebyggande arbete. De kommer också försvåra det
viktiga arbetet med att införa nya tekniker och arbetssätt i verksamheten, något som
borde vara prioriterat för att kunna möta framtidens demografiska förändringar.
Den internbudget som majoriteten i nämnden antog innebär de facto en
kvalitetssänkning såväl för brukare och personal, något vi inte kan ställa upp på.
Jag reserverar mig därför till fördel för vårt budgetförslag i kommunfullmäktige.

Anette Mårtensson(MP) Ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Reservation
Reservation till Vård och omsorgsnämndens sammanträde den 13 februari 2019
Ärende 14. Verksamhetsplan och internbudget 2019

Verksamheten ska kännetecknas av delaktighet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den
enskildes integritet och självbestämmande och ge förutsättningar för ett värdigt liv. Vidare ska
verksamhet vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare som
ges möjlighet till karriärutveckling, inte minst mot bakgrund av de stora behoven att behålla
och rekrytera nya medarbetare.

Vi anser att nämnden bör ha en högre målsättning än den som är möjlig att genomföra med nu.
aktuell budget. Vi ska vara en kommun med en Vård- och omsorgsnämnd som utvecklar och
sätter mål vilka ständigt strävar efter förstärkning och ökad kvalitet för såväl den enskilde
brukaren som för den anställde.

I förslag på verksamhetsplan och internbudget 2019 motsätter vi oss främst följande:
generella besparingar och försämringar - exempelvis inom Daglig verksamhet och
övrigt förebyggande arbete
bristande finansiering för att på ett effektivt och skyndsamt sätt kunna efterfölja KFbeslut om avskaffandet av delade turer
avsaknad av den personalpolitiska satsning som ett införande av 6-timmars arbetsdag
på prov på två äldreboenden skulle innebära
avsaknad av satsning på de viktiga träffpunkterna med utökade öppettider och mer
programverksamhet

I vårt budgetförslag ålades nämnden inga besparingskrav och vi budgeterade för ovarmämnda
reformer, men en annan budget röstades igenom i KF. Vi vill inte medverka till nedskärningar
och kan därför inte ställa oss bakom nu föreslagen budget, varför vi lämnar denna reservation.

11/t~.~

Mm~\iis\ensson
Vänsterpmtiet

V

Reservation ärende 14: Verksamhetsplan med
intern budget
Feministiskt initiativ presenterade både i juni och i november ett eget
budgetförslag med adekvat finansiering i alla delar av kommunens verksamhet för att tillförsäkra
alla i Lund att färdas väl genom hela livet. Den budget som nu antagits åstadkommer inte detta.
Det är en budget med så kallade “satsningar” som äts upp av högre “effektiviseringar”. En
budget som belägger kommunens verksamheter med effektiviseringskrav som äventyrar kvalitet
och som inte tar hänsyn till konsekvensbeskrivningar från varken förvaltningar eller fackförbund
och som redan gjort avkall på flera givna vallöften. Det är för oss märkligt och saknar
trovärdighet, särskilt i Vård och Omsorgsnämnden då detta är en nämnd med till allra största
delen lagstyrd verksamhet och alltså väldigt lite utrymme att kunna “effektivisera”.
Vi ser att “effektiviseringar” i Vård och Omsorgsnämnden kan ge kortsiktiga besparingar på det
förebyggande arbetet som leder till långsiktiga ökande kostnader i det lagstyrda. Generella
besparingar riskerar dessutom att leda till bland annat lägre bemanning med ökad stress på
förvaltningarnas arbetsplatser, vilket är rent kontraproduktivt i förhållande till strategiarbetet i
verksamhetsplanen med mål såsom att vara en attraktiv arbetsgivare, att säkra
kompetensförsörjningen samt att sänka ohälsotalen.
Vi har budgeterat för att ge nämnderna chansen att göra ett gott arbete och uppfylla de krav och
nå de mål vi politiker redan har satt upp men faktiskt inte gett dem förutsättningar att uppfylla.
Det som idag kallas effektiviseringar är i de flesta fall nedskärningar. Effektiviseringar som
formas av professionens kreativitet och innovationer som ger brukare en ökad kvalitet motsätter
vi oss inte och stödjer gärna. Men då måste det påvisas att det faktiskt är det de ger. Det ser vi
inte alls i det borgerliga styrets budget som nu antagits i stort eller i de ökade, ospecificerade,
effektiviseringskraven i Vård och Omsorgsnämnden.
I Vård och Omsorgsnämnden har styret helt lagt ansvaret på förvaltningen att ta fram en plan
för att kunna uppnå sparbetinget den belagts med, inte att det först har påvisats var och hur det
går att genomföra detta med bibehållen kvalitet. Det ser vi som ansvarslöst och en signal om att
det inte är prioriterat att garantera god service för människor i kommunen eller en god
arbetsmiljö för tjänstepersoner. Vi reserverar oss mot den interna budget nämnden beslutat om.

Annika Nilsson, ledamot
Feministiskt Initiativ

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 26

Verksamhets och ekonomiuppföljning 2019

Dnr VOO 2019/0056

Sammanfattning
Förvaltningarna/nämnderna ska lämna rapporter till
kommunstyrelsen som avser verksamhet, ekonomi och personal
under 2019. Uppföljning görs per februari, mars, april, maj, augusti,
oktober, november och avslutas med årsanalysen.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-31, Dnr
VOO 2019/0056

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa planen för verksamhets- och ekonomisk uppföljning
under 2019 enligt vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31.
Beslut expedieras till:
Verksamhetschefer och myndighetschef, Vård och
omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13

§ 27

Yttrande angående Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2020 -2022 med
budget för 2020

Dnr VOO 2018/0706

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande angående ekonomioch verksamhetsplan 2020-2022. I yttrandet redovisas pågående och
planerade åtgärder som har effekt på kommande års verksamhet.
Vidare redovisas hur vård- och omsorgsnämnden kan anpassa
verksamheten till den fastställda ramen för åren 2020-2022 genom
kontinuerligt systematiskt förbättrings- och effektiviseringsarbete.
I yttrandet redovisas stöd- och serviceplan för SoL- och LSSverksamheten som omfattar investeringsbehov och driftkonsekvenser för åren 2020-2025.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari
2019 dnr 2018/0706 med bilaga.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-19, Anvisningar
och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 20202022.
Protokoll från samverkan 2019-01-30

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 2020
till 2022,
att medel avsätts för stöd- och serviceplan, Sol- verksamhet med
4 650 tkr för 2020, med 18 085 tkr för 2021 och 29 100 tkr
för 2022,
att medel avsätts för stöd- och serviceplan, LSS- verksamhet med
39 295 tkr för 2020, med 76 310 tkr för 2021 och med
113 940 tkr för 2022 samt
att medel avsätts för investeringar med 10 920 tkr för 2020, med

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-13
13 275 tkr för 2021 och med 12 050 tkr för 2022.

Reservationer
Anette Mårtensson (MP), Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Martin
Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) lämnar skriftlig reservation.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ärende 16 Yttrande angående EVP 2020-2022
Vård- och omsorgsnämnden i Lund 2019-02-13
Nämndens yttrande över EVP 2020-2022 är överlag bra men vi vill understryka att vi
är väldigt kritiska till de besparingar förslaget innebär. Vi vill framförallt lyfta fram
konsekvenserna för de förebyggande och kvalitetshöjande insatserna. Vi menar att de
är dumsnåla, kortsiktiga besparingar. Som det står i tjänsteskrivelsen ”Minskad tillgång
till förebyggande verksamhet kan ge effekter av ökade behov av vård och omsorg.” samt ”Eftersom
verksamhetens kostnader till största delen består av lönekostnader kommer detta att medföra behov
av reducering av antalet anställda. En avgörande faktor för god kvalitet är tillgången på
kompetenta medarbetare.”. Vi menar konsekvenserna av den föreslagna EVP kan bli
ödesdigra för verksamheten.

Anette Mårtensson (MP)
Pär-Ola Nilsson (S)
Mai Almén (S)
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (Fi)

