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§ 61

Val av justerare samt tid och plats för
justering

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Martin Stensson (V) till justerare och Dan Backman (KD) till
ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, Lund, den 26 juni 2019 kl. 10:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Fastställande av dagordning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att justera dagordningen så att ärendet Månadsrapport per maj 2019
flyttas till direkt efter punkten Förvaltningen informerar samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Förvaltningen informerar

Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar
om personalplaneringen/situationen inför sommaren. Intresset har
varit stort och rekryteringen har fungerat bra. 2885 personer har
sökt tjänst varav ca 700 semestervikarier har anställts. Det har varit
lätt att rekrytera baspersonal inom äldreomsorg och LSS, men
svårare att rekrytera legitimerad personal.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Månadsrapport per maj 2019

Dnr VOO 2019/0056

Sammanfattning
Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut
om 2019 års verksamhetsplan och internbudget. Viktiga områden för
såväl det korta som långsiktiga perspektivet är vård- och
omsorgsförvaltningens arbete med planering och utveckling. Arbetet
löper enligt plan och utöver den löpande verksamheten pågår
arbetet med att förbereda för och realisera förvaltningens mätbara
mål och indikatorer för ökad kvalitet och god arbetsmiljö samt
nämndens utvecklingsmål.
Periodens resultat efter fem månaders verksamhet är plus 14,2 mnkr
varav Sol- verksamheten redovisar plus 5,6 mnkr, LSSverksamheten plus 8,6 mnkr och gemensamt vård och omsorg
plus/minus 0 mnkr.
Prognosen som baseras på fem månaders verksamhet och
verksamheternas bedömningar redovisar ett sammanlagt plus med
19,3 mnkr, varav SoL- verksamhet är plus 14,4 mnkr, LSSverksamhet är plus 4,7 mnkr och gemensam verksamhet är plus 0,2
mnkr.
Beträffande investeringsmedel är bedömningen att beviljade medel
disponeras under året till inventarier och utrustning.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 juni 2019
dnr 2019/0056.
Bilaga: Månadsrapport Maj och Indikatorer för styrning och
uppföljning av verksamheten 2019.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna månadsrapporten per den 31 maj 2019 samt

att

överlämna månadsrapporten per den 31 maj 2019 till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Information från ordföranden: Uppdrag till
förvaltningen att ta fram en handlingsplan
för att upphandla driften av särskilda
boenden enligt lagen om offentlig
upphandling

Ordföranden informerar om uppdraget till förvaltningen att ta fram
en handlingsplan för att upphandla driften av särskilda boenden
enligt lagen om offentlig upphandling.

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

Protokollsanteckningar
Mai Almén (S) med instämmande av Lars Wirtén (MP), Martin
Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) inger en protokollsanteckning
med följande lydelse. Detta är ett ordförande beslut. Vi har mottagit
informationen men vill markera att inga medgivanden till detta
uppdrag finns från vår sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Projektrapport av heltid som norm

Dnr VOO 2019/0258

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt en projektrapport för det
kommunövergripande projektet Heltid som norm. Rapporten
redovisar resultatet av införandet av heltid som norm på två
särskilda boenden för äldre, Linegården och Fästan. Rapporten ska
redovisas för kommunkontoret senast den 24 juni 2019.
Bakgrunden är det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och
SKL (HÖK 16) där överenskommelsen är att arbetsgivaren ska
planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.
Från den 1 januari 2018 ska alla kommuner, landsting och regioner
ha en handlingsplan för införande av en heltidsorganisation. Planen
utgår från verksamhetens behov och resurser, och stäms av årligen
fram till den 31 maj 2021.
Kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat att heltid ska vara
norm. Ett pilotprojekt har genomförts på två särskilda boenden för
äldre där möjligheten till att arbeta heltid införts för samtliga
medarbetare.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019
dnr 2019/0258

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

lägga informationen om Projektrapport heltid som norm till
handlingarna samt

att

överlämna Projektrapport heltid som norm till
kommunkontoret och sedermera till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Handlingsplan för arbetet med att ta bort
delade turer

Dnr VOO 2018/0030

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen den 12 december
2018 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för borttagandet av de
delade turerna. Handlingsplanen ska bl. a. innehålla en tidsplan för
borttagandet som ska ske under mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige har den 20 december 2018 i ärendet om slutlig
EVP 2019-2021 beslutat att delade turer ska avskaffas och att vårdoch omsorgsnämndens kostnadsram ska utökas med 2 miljoner kr
per år.
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter och
tidplan för arbetet med att ta bort delade turer.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november
2018 dnr 2018/0030.
Vård- och nämndens beslut den 14 februari 2018, § 13 dnr
2018/0030.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 januari
2018
dnr VOO 2018/0030
Vänsterpartiets skrivelse Avskaffa delade turer på allvar i Lunds
Kommun

Yrkanden
Annika Nilsson (FI) med instämmande av Martin Stensson (V), Mai
Almén (S) och Lars Wirtén (MP) yrkar att vård- och
omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet
med att avskaffa delade turerna i enlighet med handlingsplan i
tjänsteskrivelse av 22 maj 2019 och att väga in arbetet med heltid
som norm och andra arbetstidsmodeller och mått samt att under
arbetet jämföra med kommuner där delade turer redan tagits bort.
Återrapportering inklusive en ekonomisk kostnadsberäkning sker
till nämnden i november 2019. Att arbetet med att avskaffa delade
turer ska ske i nära dialog med personalen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att vård- och
omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet
med att avskaffa de delade turerna i enlighet med handlingsplan i
tjänsteskrivelse av den 22 maj 2019 med återrapport till nämnden i
december 2019 och avslag på Annika Nilssons (FI) med flera
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Annika Nilssons (FI) med
flera förslag och finner sitt eget förslag bifallet.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget yrkande mot Anette Nilssons (FI) med flera yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.
Nej för bifall till Anette Nilssons (FI) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Josefin Temrell (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Nike Förster (SD) röstar ja.
Annika Nilsson (FI), Andreas Brodin (S), Mai Almén (S), Lars Wirtén
(MP) och Martin Stensson (V) röstar nej.
Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

Justerare

ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att avskaffa
de delade turerna i enlighet med handlingsplan i
tjänsteskrivelse av den 22 maj 2019 med återrapport till
nämnden i december 2019.
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Reservationer
Annika Nilsson (FI), Martin Stensson (V), Mai Almén (S), Andreas
Brodin (S) och Lars Wirtén (MP) lämnar reservation.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Remissvar Motion från Helena Falk (V) och
Jesper Sahlén (V) Genomför försök med 6
timmars arbetsdag, KS 2019/0143

Dnr VOO 2019/0130

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått Vänsterpartiets motion till
Kommunfullmäktige Genomför försök med 6 timmars arbetsdag från
Kommunkontoret på remiss för yttrande.
I motionen föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta
att genomföra försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön på två verksamheter inom kommunens äldreomsorg
med start under 2020.
att projektet genomförs och utvärderas i samarbete med en
följeforskare från Lunds universitet.
Att projektet vid positiva resultat fortsätter som en permanent del av
verksamheterna och att sex timmars arbetsdag i så fall ska utvidgas
till fler kommunala verksamheter.
Förvaltningen har analyserat de ekonomiska konsekvenserna av att
genomföra Vänsterpartiets förslag sex timmars arbetsdag inom två
verksamheter inom kommunens äldreomsorg. Ett genomförande
skulle medföra en kostnadsökning på 14 400 tkr per år.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår redan arbete med att
förbättra jämställdhetsarbetet och medarbetarnas möjligheter till
återhämtning samt att skapa bättre anställningsvillkor.
Kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat att heltid ska vara
norm. Ett pilotprojekt har genomförts på två särskilda boenden för
äldre där möjligheten till att arbeta heltid införts för samtliga
medarbetare.
Kommunfullmäktige har den 20 december 2018 i ärendet om slutlig
EVP 2019-2021 beslutat att delade turer ska avskaffas och att vårdoch omsorgsnämndens kostnadsram ska utökas med 2 miljoner kr
per år.
Förvaltningen har beräknat kostnaderna för att genomföra
Vänsterpartiets förslag på sex timmars arbetsdag inom två
verksamheter inom kommunens äldreomsorg. Ett genomförande
skulle medföra en kostnadsökning på 14 400 tkr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Mot bakgrund av att kommunfullmäktige beslutat att avskaffa delade
turer och att kommunstyrelsen beslutat att införa heltid som norm
bedömer förvaltningen att det i nuläget saknas ekonomiskt utrymme
att genomföra Vänsterpartiets förslag om försök med sex timmars
arbetsdag på två verksamheter/enheter inom kommunens
äldreomsorg med start 2020.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 maj 2019
dnr VOO 2019/0130
Vänsterpartiets motion till KF Genomför försök med 6 timmars
arbetsdag den 12 februari 2019
KF protokollsutdrag 2018-12-20 § 238 Slutlig EVP 2019-2021

Yrkanden
Martin Stensson (V) med instämmande av Mai Almén (S), Lars
Wirtén (MP), Annika Nilsson (FI) och Andreas Brodin (S) yrkar att
vård- och omsorgsnämnden avger yttrande i enlighet med vård- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 21 maj 2019 med
tillägget att arbetet med heltid som norm och avskaffandet av delade
turer måste ses som en helhet, varvid även frågan om olika
arbetsmått och 6 timmars arbetsdag samtidigt ska beaktas.
Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att vård- och
omsorgsnämnden avger yttrande i enlighet med vård- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 21 maj 2019 samt
yrkar avslag på Martin Stenssons (V) med flera yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Martin Stenssons (V) med
flera förslag och finner sitt eget förslag bifallet.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget yrkande mot Martin Stenssons (V) med flera yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.
Nej för bifall till Martin Stenssons (V)) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Josefin Temrell (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Nike Förster (SD) röstar ja.
Annika Nilsson (FI), Andreas Brodin (S), Mai Almén (S), Lars Wirtén
(MP) och Martin Stensson (V) röstar nej.
Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse av den 21 maj 2019

Reservationer
Annika Nilsson (FI), Martin Stensson (V), Mai Almén (S), Andreas
Brodin (S) och Lars Wirtén (MP) lämnar reservation.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Skrivelse om utdrag ur belastningsregistret

Dnr VOO 2019/0263

Sammanfattning
På arbetsutskottet den 4 juni 2019 informerade vård- och
omsorgsdirektören Anna Borgius om följande:
1) Utredningen om registerkontroll föreslår att det ska införas ett
generellt förbud mot registerkontroll. Lagförslaget föreslås träda i
kraft (efter lagrådsremiss och beslut) den 1 januari 2021.
2) Med hänvisning till ovan. I betänkandet
”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat
författningsstöd” lämnas förslag om möjlighet av registerkontroll för
offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Dvs om det blir ett generellt förbud mot registerkontroll ska detta
öppna upp för möjligheten till registerkontroll.
Arbetsutskottet fattade därefter beslutet
att föreslå vård- och omsorgsnämnden besluta att uppdra till
förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med skrivelsen från
pensionärsorganisationerna, företrädda i kommunala
pensionärsrådet, av den 27 november 2018.

Beslutsunderlag
Pensionärsorganisationerna Skrivelse 2018-11-27 Utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänst
KPR beslut 2019-03-26 § 8
KPR Protokoll 2019-05-14 § 5 p. 8
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (2019-06-04 §37)

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av samtliga
ledamöter yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa
utdrag ur belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med

Justerare

Utdragsbestyrkande
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skrivelsen från pensionärsorganisationerna, företrädda i kommunala
pensionärsrådet, av den 27 november 2018 samt
att förvaltningens förslag redovisas på arbetsutskottet den 9 oktober
2019 och behandlas på nämndens möte den 23 oktober 2019.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa
utdrag ur belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med
skrivelsen från pensionärsorganisationerna, företrädda i
kommunala pensionärsrådet, av den 27 november 2018 samt
att förvaltningens förslag redovisas på arbetsutskottet den 9
oktober 2019 och behandlas på nämndens möte den 23
oktober 2019.

Protokollsanteckningar
Lars Wirtén (MP) med instämmande av Anette Nilsson (FI), Martin
Stensson (V), Andreas Brodin (S) och Mai Almén (S) inger en
protokollsanteckning med följande lydelse: Vi vill understryka vikten
av att det måste finnas tydliga riktlinjer och kriterier för hanteringen
av uppgifter från brottsregistret för att undvika godtyckliga beslut./
Lars Wirtén (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Penninggåva till träffpunkt Arkivgatan

Dnr VOO 2019/0270

Sammanfattning
Seniorverksamheten har underrättats om en utfästelse av en
penninggåva på 5000 kr till Träffpunkten Arkivgatan. Pengarna är
avsedda att disponeras för verksamhet som kommer träffpunktens
besökare till gagn under innevarande år.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2019
dnr 2019/0217.
Utfästelse om gåva från stiftelsen Crafoord, 2019-05-21

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

tacksamt mottaga penninggåvan på 5 000 kr samt

att

seniorverksamheten disponerar pengarna för verksamhet som
kommer träffpunktens besökare till gagn under innevarande år.

Beslut expedieras till:
Träffpunkten Arkivgatan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Anmälan av delegationsbeslut

LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 13 maj 2019
till och med den 16 juni 2019.
SoL
Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 13 maj
2019 till och med den 16 juni 2019.
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 1 maj 2019
till och med den 31 maj 2019.

Övriga delegationsbeslut
Anställningsbeslut
Delegerade anställningsbeslut enligt förteckning från den 1 april
2019 till och med den 31 maj 2019.
Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Beslut om disciplinär åtgärd, 2019-06-17, Niclas Snygg
Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Beslut om disciplinär åtgärd, 2019-06-17, Niclas Snygg
Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning,
KBH
Omprövning/ ansökan för perioden 2018-06-01—2019-05-31, Anne
Kammenhed

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19
Boende och habilitering
Lex Sarah anmälan, Boende LSS § 9 p. 9, 2019-09-06-04, Helene
Hellström
Dnr VOO 2019/0176

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 72

Kurser och konferenser

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att Dan Backman (KD), Tove Persson (FNL), Pia
Askman (C), Lena Lindman (SD), Thomas Åkesson (M), IngaKerstin Eriksson (C) och Mai Almén (S) i CASE-dagen den 7
november 2019 kl. 13:00-16:30 i LUX hörsal, Helgonavägen 3 i
Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

§ 73

Anmälningar

Dnr VOO 2019/0232
Avtalsuppföljning ABF Mitt i Stan
Avtalsuppföljning Ekens Assistans
Avtalsuppföljning Misa Lund
Gemensam finansiering kvalitetsstyrning
Beslut Lokal korttidsverksamhet St Lars väg 9
Beslut Delårsrapport för Lunds kommun 31 mars 2019
Blankett anmälan ordinarie Dataskyddsombud
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-05-04
Protokoll integrationsrådet 26 mars 2019
Protokoll kommunala integrationsrådet 7 maj 2019
Rapportering till vård- och omsorgsnämnden ej verkställda beslut 30
september 2018
Protokoll VOO arbetsutskott 2019-06-04
Protokoll samverkansgrupp 2019-06-04

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-06-19

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

Efter vård- och omsorgsnämndens Sekretess - Anmälningar § 74
önskade ordföranden Inga-Kerstin Eriksson Glad Sommar och
tackade både personalen och de förtroendevalda för ett gott
samarbete.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (23)

