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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid
Ledamöter

Ersättare

Övriga

Justerare

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-10-23 klockan 17.00–21.20
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf, tom § 103
Tove Klette (L)
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)
Gabriella Hedarv (SD)

Josefine Temrell (L), tom § 101
Inga-Lisa Sjödin (M)
Thomas Åkesson (M)
Andreas Brodin (S), tjänstgör för Pär-ola Nilsson (S) from § 104
Cecilia Skoug (S)
Ibrahim Mohamad (S)
Lars Wirtén (MP)
Gunilla Wahlberg (V), tom § 106
Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 102
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 108
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 104
Lena Hansen, Kommunal, tom § 108
Lars Öst, Vision, tom § 108
Malena Olsson, Sesam, § 96
Jimmy Nilsson, Sesam, § 96
Magnus Möller, Sesam, § 96
Patrik Webrant, Sesam, § 96
Eron Teklehaimamot, Sesam, § 96
Emelie Hansson, Sesam, § 96
Jonas Frantzich Olsson, systemförvaltare, § 96
Emma Magnusson, processledare, § 96
Utdragsbestyrkande
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Paragrafer
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Tove Persson (FNL)
§ 94–109

2019-10-30

Sekreterare

Helena Falk
Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Justerare

Tove Persson (FNL)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Vård- och omsorgsnämnden
2019-10-23
§ 94–109

2019-11-01

Datum då anslaget tas ned

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift

Helena Falk

Justerare

2019-11-25
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 94
Val av justerare samt tid och plats för
justering
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Tove Persson (FNL) till justerare och Martin Stensson (V) till
ersättare samt

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, Lund, den 30 oktober 2019 kl. 10:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 95

Fastställande av dagordning

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 96

Förvaltningen informerar

Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om att
det blir ett extra nämndsammanträde den 20 november 2019 kl.
17.00.

SESAM-gruppen representerad av Malena Olsson, Jimmy Nilsson,
Magnus Möller, Patrik Webrant, Eron Teklehaimamot och Emelie
Hansson berättar om sin resa till Macau och deltagandet där i
Gourmand World Cookbook Awards 2019.

Vård-och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om resultatet
av en utredning om hemvården, personer med funktionsnedsättning
- Utredning och resultat.
Vård-och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om
Socialstyrelsens årliga undersökningar: Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen och Kvalitetsmätning inom LSS.

HR-chefen Johanna Bredmar informerar om en undersökning av hur
nöjda våra semestervikarier är med sitt sommararbete inom Lunds
kommun. Resultatet är överväganden gott.
Vård-och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om det
pågående arbetet med effektiviseringarna inför 2020.

Information om ärenden till det extra nämndsammanträdet den 20
november 2019.

Myndighetschefen Lena Carlereus, processledaren Emma Magnusson
och systemförvaltaren Jonas Frantzich Olsson informerar om
automatisering av beslut om trygghetslarm.
Ekonomichefen Bo Svensson informerar om följande:

Begäran om att få disponera kommunstyrelsens reserverade medel
för att stimulera att lokaler lämnas i förtid.
Yttrande avseende detaljplan Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon
3samt del av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds kommun, samrådshandling.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 97
Förslag till avsiktsförklaring gällande
nybyggnation av gruppboende enligt LSS inom
Koggen 1, Lund
Dnr VOO 2017/0540

Sammanfattning

Lund Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning för
uppförande av gruppboende enligt LSS inom Koggen 1, Lund och har
lämnat förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska reglera
parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan Lunds
kommun och LKF överenskommes.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring
Utdrag ur EVP 2020-2022
Plankarta
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-09

Yrkanden

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB (LKF)
avseende gruppbostad inom Koggen 1, Lund.
Beslut expedieras till:
Akten
Peter Ovenlund LKF
Helene Hellström

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (28)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 98
Förslag till avsiktsförklaring gällande
nybyggnation av servicelägenheter enligt LSS inom
Koggen 1, Lund
Dnr VOO 2017/0540

Sammanfattning

Lund Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning för
uppförande av servicelägenheter enligt LSS inom Koggen 1, Lund och
har lämnat förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska
reglera parternas förhållande fram tills ett samarbetsavtal mellan
Lunds kommun och LKF överenskommes.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring
Utdrag ur EVP 2020-2022
Plankarta
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-09

Yrkanden

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

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB (LKF)
avseende servicelägenheter inom Koggen 1, Lund.

Beslut expedieras till:
Akten
Peter Ovenlund LKF
Helene Hellström

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 99
SAMRÅD. Fördjupning av översiktsplanen
för Källby i sydvästra Lund. Samrådstid 26 augusti 25 oktober 2019
Dnr VOO 2019/0373

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har sänt över fördjupning av
översiktsplanen för Källby för samråd. Fördjupningen
av översiktsplanen för Källby i västra Lund handlar om hur Lund
bäst kan dra nytta av en ny pågatågstation vid Klostergården. En ny
järnvägsstation förväntas stå klar 2024. Stationen kommer att bli en
central del i området och i närområdet planeras det bygga bostäder,
service och kontor, idrotts- och rekreations kvalitéer.

Vård- och omsorgsnämnden har behov av särskilt boende för äldre
samt boende för personer med funktionsnedsättning enlig LSS,
gruppbostad och ser gärna att detta planeras in i området.

Kravet på god tillgänglighet för alla, exempelvis äldre personer samt
personer med funktionsnedsättning, ska beaktas i den fortlöpande
processen. Tillgängligheten diskuteras med kommunens
tillgänglighetsrådgivare.

Beslutsunderlag

FÖP Källby samrådshandling 2019-05-16
MHKB FÖP Källby samrådshandling 2019-05-16
BN Protokollsutdrag 2019-06-18 § 115 FÖP Källby jämte bilagor.
Beslut om samråd
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-09-16

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen
svarsskrivelse 2019-09-16.

Protokollsanteckningar

Anette Mårtensson (MP) med instämmande av Lars Wirtén
(MP) inger en protokollsanteckning med följande lydelse:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Fördjupning över detaljplanen Källby Vi vill särskilt lyfta upp
betydelsen av grönområden för folks hälsa både direkt läkande och
indirekt förebyggande.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 100
Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15
m.m. (Solhällan) i Lund, Lunds kommun Samrådshandling
Dnr VOO 2019/0403

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på detaljplan för del av
Mårtens fälad 1:15 m.m. i Lund. Syftet med detaljplanen är att bygga
en ny bebyggelse med bostäder samt ett äldreboende. Förslaget
syftar även till att säkerställa markanvändningen för befintligt
koloniområde med både kolonilotter och odlingslotter.
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på att det planeras att
uppföra ett äldreboende eftersom behovet är stort.

Vård- och omsorgsnämnden förväntar sig att alla
tillgänglighetsaspekter följs fullt ut så att det blir tillgängligt för alla i
den fortlöpande processen. Det är viktigt att tillgänglighet diskuteras
med kommunens tillgänglighetsrådgivare.

Beslutsunderlag

BN Illustration 2019-08-28 Detaljplan för Mårtens fälad 1:5 m .m.
(Solhällan)
BN Beslut 2019-08-22 § 138 Detaljplan för Mårtens fälad 1:5 m .m.
(Solhällan)
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-10-15

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningen
svarsskrivelse 2019-10-15.

Protokollsanteckningar

Lars Wirtén (MP) med instämmande av Anette Mårtensson
(MP) inger en protokollsanteckning med följande lydelse: Vi vill
understryka betydelsen av en trygg och säker gång- och cykelväg
västerut genom parken till Fritiofs väg utan biltrafik.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Akten
LKF Peter Ovenlund
Veronica Welin

Justerare

2019-10-23

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 101
Förslag till avsiktsförklaring gällande
nybyggnation av boende enligt SoL, Mårtens fälad
1:15 m.m. (Solhällan)
Dnr VOO 2019/0403

Sammanfattning

Lund Kommuns Fastighets AB (LKF) har fått en markanvisning för
uppförande av särskilt boende för äldre på Kv. Mårtens fälad 1:15 i
Lund och har lämnat förslag till avsiktsförklaring.
Avsiktsförklaringen ska reglera parternas förhållande fram tills ett
samarbetsavtal mellan Lunds kommun och LKF överenskommes.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring
Bilaga 1 BN plankarta 2019-08-09 med SÄBO
Prognos framtida behov av lägenheter i särskilt boende enligt SoL §
54 2019-05-15
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-15

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att vård- och omsorgsdirektören får i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB (LKF)
avseende särskilt boende inom Kv. Mårtens fälad 1:15 i Lund.
Beslut expedieras till:
Akten
Peter Ovenlund LKF
Veronica Welin

Sammanträdet ajourneras kl. 19:20-19:40.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 102

Förslag avgiftsförändringar

Dnr VOO 2019/0443

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
avgiftsförändringar för förvaltningens restauranger för pensionärer.
Förvaltningen föreslår att priset per portion ska vara 55 kr för alla
pensionärer, oavsett om maten betalas kontant, med kupong eller
med kort. Förvaltningen föreslår att portionspriset för anhöriga höjs
till 80 kr/portion för anhöriga.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 oktober
2019 dnr 2019/0443.
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2004-01-28 § 7 dnr
2004/0013.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2004-01-13, dnr
2004/0013.

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med tillägget att till följd av
prishöjningen göra en uppföljning av antalet sålda portioner 2020 i
förhållande till tidigare år.
Annika Nilsson (FI) med instämmande av Martin Stensson (V) yrkar
avslag på förvaltningens förslag.
Pär-Ola Nilsson (S) yrkar i första hand att ärendet bordläggs och
instämmer i andra hand i Annika Nilssons (FI) yrkande.
Anette Mårtensson (MP) instämmer i Pär-Ola Nilssons
(S) bordläggningsyrkande.

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Pär-Ola Nilssons (S) med
flera bordläggningsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsgång

2019-10-23

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer proposition på Pär-Ola Nilssons (S)
med flera yrkande om bordläggning av ärendet och finner att
yrkande avslås.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning.
Ja för bifall till att ärendet avgörs idag.

Nej för bifall till yrkandet att ärendet bordläggs.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD), Gabriella Hedarv (SD) röstar ja.

Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Martin
Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) röstar nej.

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden att
avslå Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande om bordläggning.

Ordföranden ställer sitt eget med flera yrkande om bifall till
förvaltningens förslag mot Annika Nilssons (FI) med flera yrkande
att avslå förvaltningens förslag och finner sitt eget med flera yrkande
bifallet.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget med flera yrkande mot Annika Nilssons (FI) med
flera yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.
Nej för bifall till Annika Nilssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Gabriella Hedarv (SD) röstar
ja.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Martin Stensson (V) och Annika
Nilsson (FI) röstar nej.
Anette Mårtensson (MP) avstår från att rösta.

Med sex röster mot fyra och en som avstod beslutar vård- och
omsorgsnämnden i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med
flera yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

fastställa restaurangpriset för pensionärer till 55 kr/portion
from den 1 december 2019.
att fastställa restaurangpriset för anhöriga till 80 kr/portion from
den 1 december 2019.
att priset räknas om årligen (from år 2021) utifrån
förändrat prisbasbelopp, basår 2020 samt
att till följd av prishöjningen göra en uppföljning av antalet sålda
portioner 2020 i förhållande till tidigare år.

Reservationer

Martin Stensson (V), Annika Nilsson (FI), Pär-Ola Nilsson (S) och Mai
Almén (S) anmäler reservation.

Protokollsanteckningar

Anette Mårtensson (MP) inger en protokollsanteckning med följande
lydelse:
Protokollsanteckning bordläggning ärende 9

Miljöpartiet vill inte ta detta beslut enskilt utan att i god tid ha tagit
del av förvaltningens förslag till besparingar i sin helhet.
Beslut expedieras till:
Restauranger för pensionärer
Avgiftssamordnare
Myndighetschef
Ekonomichef
Verksamhetschef Hemvård, rehabilitering och service
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ärende 9. Förslag avgiftsändringar, Dnr VOO 2019/0443
Kvintettens besparingar inom Vård- och omsorgsnämnden har än så länge udden riktad mot de
äldre. Nedläggningen av Träffpunkt Nibblegården och den lunchservering som där bedrivs följs nu
genom detta beslut upp av kraftiga prishöjningar för dem som äter där och på förvaltningens övriga
restauranger för pensionärer. Kvintetten hoppas därigenom spara in 780 000 kronor.

Den 30-procentiga höjningen av lunchpriserna kommer att leda fram till att vissa äldre inte alls har
råd att äta på våra lunchrestauranger, medan andra endast har råd att äta där mer sällan.
Verksamheten utarmas därmed så att endast de mer resursstarka äldre får möjlighet att nyttja
restaurangerna.

Avgiftshöjningarna går stick i stäv med det förebyggande förhållningssätt som vår verksamhet ska
bedrivas under. Risken för försämrad nutrition och ökad social isolering för de äldre är högst
påtaglig.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade avslag på de föreslagna avgiftshöjningarna och
reserverar sig mot beslutet.

Pär-Ola Nilsson

Martin Stensson

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Reservation vård- och omsorgsnämnden 191023 ärende 9: Förslag
avgiftsförändringar
Feministiskt initiativ yrkade på avslag till de föreslagna avgiftsförändringarna för
förvaltningens restauranger för pensionärer.
De föreslagna avgiftsförändringarna kommer att höja priset på en lunch med 14kr, en mer än
30 procentig ökning, för de allra flesta som idag äter på restaurangerna. F! menar att en så
drastisk höjning kan påverka den enskilda individens möjlighet och incitament att äta i
lunchrestaurang istället för hemma. Att äldre väljer att hellre äta hemma än på förvaltningens
restaurang kan leda till minskad nutrition och ökad social isolering. Att riskera detta går stick
i stäv med det förebyggande arbete som nämnden talar om som viktigt såväl ur ett
medmänskligt som ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv.
Feministiskt Initiativ reserverar sig därför mot beslutet som fattades.

Annika Nilsson
Ledamot (F!)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 103
Reviderade riktlinjer för insatser enligt
socialtjänstlagen
Dnr VOO 2019/0455

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden fastställer vägledande riktlinjer för
beslut och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen inom
vård- och omsorgsförvaltningen.
Riktlinjerna för beslut och genomförande av insatser enligt
socialtjänstlagen syftar till att alla som söker om insatser enligt
socialtjänstlagen ska ges en likvärdig bedömning och
genomförande. Beslut fattas alltid utifrån individuella behov i det
enskilda fallet och får aldrig baseras enbart på riktlinjer eller
generella regler i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren
2020-2023 medför att vård- och omsorgsnämndens ram är minskad
med 77,7 mnkr till 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslås
en ändring av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen.

Förändringarna som föreslås i riktlinjerna består i huvudsak av
ändrad frekvens på tvätt och städning samt implementering av
välfärdsteknik och digitalisering. Förändringarna beräknas ge
minskade kostnader med 10, 0 mnkr enligt preliminära beräkningar.
I beslutet till internbudget för 2020 redovisas och fastställs den
slutliga ekonomiska konsekvensen av ändringen av riktlinjerna för
insatser enligt socialtjänsten. Hänsyn har tagits till att det finns
enskilda som har ett större behov av städning och tvätt än vad som
gäller enligt förslaget till ändringarna i riktlinjerna. Dessa brukare
får det behovet tillgodosett eftersom beslut alltid fattas utifrån
individuella behov i det enskilda fallet. I beslutet till internbudget för
2020 redovisas och fastställs den slutliga ekonomiska konsekvensen
av ändringen av riktlinjerna för insatser enligt socialtjänsten.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september
2019 dnr 2019/0455.
Reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen den 2
oktober 2019.

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Annika Nilsson (FI) med instämmande av Martin Stensson (V) yrkar
avslag på förvaltningens förslag.

Pär-Ola Nilsson (S) och Mai Almén (S) yrkar i första hand att ärendet
bordläggs och instämmer i andra hand i Annika Nilssons (FI)
yrkande.

Anette Mårtensson (MP) instämmer i Pär-Ola Nilssons (S) med
flera bordläggningsyrkande.

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Pär-Ola Nilssons (S) med
flera bordläggningsyrkande.

Beslutsgång

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer proposition på Pär-Ola Nilssons (S)
med flera yrkande om bordläggning av ärendet och finner att
yrkande avslås.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning.
Ja för bifall till att ärendet avgörs idag.

Nej för bifall till yrkandet att ärendet bordläggs.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD), Gabriella Hedarv (SD) röstar ja.

Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Martin
Stensson (V) och Annika Nilsson (FI) röstar nej.

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden att
avslå Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande om bordläggning.

Ordföranden ställer sitt eget med flera yrkande om bifall till
förvaltningens förslag mot Annika Nilssons (FI) med flera yrkande
att avslå förvaltningens förslag och finner sitt eget med flera yrkande
bifallet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget med flera yrkande mot Annika Nilssons (FI) med
flera yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.
Nej för bifall till Annika Nilssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Gabriella Hedarv (SD) röstar
ja.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Martin Stensson (V) och Annika
Nilsson (FI) röstar nej.
Anette Mårtensson (MP) avstår från att rösta.

Med sex röster mot fyra och en som avstod beslutar vård- och
omsorgsnämnden i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med
flera yrkande.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att
att

anta reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen
träda i kraft från den 1 januari 2020.

Reservationer

Martin Stensson (V), Annika Nilsson (FI), Pär-Ola Nilsson (S) och Mai
Almén anmäler reservation.

Protokollsanteckningar

Anette Mårtensson (MP) inger en protokollsanteckning med följande
lydelse:
Protokollsanteckning bordläggning ärende 10.

Miljöpartiet vill inte ta detta beslut enskilt utan att i god tid ha tagit
del av förvaltningens förslag till besparingar i sin helhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (28)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Tove Klette (L) med instämmande av Dan Backman (KD), Tove
Persson (FNL), Gabriella Hedarv (SD), Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Dan Ishaq (M) inger en protokollsanteckning med följande lydelse:
Vi vill tydligt poängtera att biståndshandläggaren alltid gör en
individuell bedömning av behovet av hjälp och stöd. Frekventare
städning och tvätt, utöver riktlinjerna, erbjuds om behov föreligger.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-10-23
Ärende 10, Reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen
Vi reserverar oss mot beslutet att ändra riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen.
Dessa riktlinjer definierar och styr det stöd Lunds kommuns seniorer kan förvänta sig när de får behov
av hjälp och stöd från Vård- och omsorgsförvaltningen. De försämringar som nu beslutas om förändrar
kraftigt det löfte som vi ger våra medborgare, till det sämre. En värdig ålderdom är något som är
centralt i det löftet vi ger våra medborgare och något som nu riskerar att hamna allt längre ifrån, i det
här fallet, verklighetens kranka blekhet.
När nu den borgerliga Lundakvintetten med stöd av SD har röstat igenom att Lunds seniorer med
behov av stöd med städning, ska få det var tredje vecka, istället för varannan som nu.
När de också beslutat att de med behov av stöd med tvätt, ska få det varannan vecka, istället för som
nu varje vecka.
Då blir de svaret skyldiga Lundaborna. Hur är detta en värdig ålderdom?
För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så kan det inte vara det. Våra seniorer förtjänar bättre än
att klä skott för borgerlig nedskärningspolitik.

För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

Pär-Ola Nilsson

Martin Stensson

Reservation vård- och omsorgsnämnden 191023 ärende 10: Reviderade riktlinjer för
insatser enligt socialtjänstlagen
Feministiskt initiativ yrkade på avslag till de reviderade riktlinjerna för insatser enligt
socialtjänstlagen.
De föreslagna förändringarna i riktlinjerna för insatser enligt socialtjänstlagen kommer bland
annat innebära att äldre som har insatserna hjälp med städning och hjälp med tvättning
kommer att få denna var tredje respektive varannan vecka istället för varannan respektive
varje vecka som det ser ut idag. Det finns visserligen möjlighet att få städning och tvättning
oftare efter beslut utifrån individens behov, men Feministiskt Initiativ ser det som orimligt att
någon utifrån sina individuella behov skulle ha behov av städ eller tvätt så sällan som de
reviderade riktlinjerna anger. Den här förändringen av riktlinjerna kommer alltså att innebära
antingen att de allra flesta får individuellt beslutade tätare insatser, varvid ingen besparing
görs och förändringen är onödig, eller att äldre får städ och tvätt utfört mer sällan än vad de
har behov av. Att det enligt lagen är tillåtet med städ och tvätt så sällan spelar mindre roll.
Vårt uppdrag i vård- och omsorgsnämnden är inte att göra så lite som möjligt för våra äldre
inom lagens ramar, utan att erbjuda våra äldre så bra omsorg som möjligt.
Feministiskt Initiativ reserverar sig därför mot beslutet som fattades.

Annika Nilsson
Ledamot (F!)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 104
Utdrag ur belastningsregistret inom
hemvård, rehabilitering, stöd och service.
Dnr VOO 2019/0263

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 19 juni 2019 att uppdra
till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregister inom verksamhetsområdet hemvård,
rehabilitering, stöd och service.

Syftet med att införa utdrag ur belastningsregister inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service är att
ge brukarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott i sitt
eget hem samt att upprätthålla förtroendet för kommunens
verksamhet gällande omsorgen om äldre personer.

Vård- och omsorgsförvaltningen begär idag utdrag ur
belastningsregistret vid anställning, uppdrag eller praktik på enheter
inom LSS där arbete med barn förekommer enligt Lag (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med
funktionshinder. Även timavlönade ska visa utdrag ur
belastningsregistret innan anställning då arbete med barn kan
förekomma.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på rutin för utdrag ur
belastningsregistret inom verksamhetsområdet hemvård,
rehabilitering, stöd och service.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september
2019
Rutin för utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom
HRSS, 2019-09-30
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)
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 19 juni 2019, § 69

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), Tove
Klette (L) och Dan Backman (KD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23
Annika Nilsson (FI) med instämmande av Martin Stensson (V) yrkar
avslag på förvaltningens förslag.

Anette Mårtensson (MP) yrkar att be den som ska anställas att skriva
under på att denne inte är straffad för våldsbrott, ekonomiska brott
(förskingring, stöld), sexualbrott eller narkotikabrott och informera
om att förvaltningen kommer begära utdrag ur belastningsregistret
när den nya lagstiftningen trätt i kraft.
Mai Almén (S) yrkar i första hand återremiss och i andra på avslag.
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på Mai Alméns (S) yrkande
om återremiss.

Beslutsgång

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer proposition på att Mai Alméns
yrkande om återremiss och finner yrkandet avslaget.

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer sitt eget med flera yrkande mot
Annika Nilssons (FI) med flera yrkande samt mot Anette
Mårtenssons (MP) yrkande och finner sitt eget med flera yrkande
bifallet.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att
att
att

anta förslaget till Rutin av den 30 september 2019 för utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning inom
verksamhetsområdet hemvård, rehabilitering, stöd och service

tillämpas från och med 2020-01-01

uppföljning av beslutet sker from 2020-09-30 för
ställningstagande till om rutinen ska tillämpas inom fler
verksamhetsområden.

Reservationer

Annika Nilsson (FI), Martin Stensson (V), Anette Mårtensson (MP)
och Mai Almén (S) anmäler reservation.
Beslut expedieras till:
Verksamhetschef och enhetschefer inom HRSS
Akten
Kommunala pensionärsrådet
Justerare

Utdragsbestyrkande
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RESERVATION

Vård- och Omsorgsnämndens sammanträde 2019-10-23:
Ärende 11.: Utdrag ur belastningsregistret inom hemvård, rehabilitering, stöd
och service.

Vi reserverar oss mot beslutet att redan nu begära att de som nyanställs inom Vård- och
Omsorgsförvaltningen för att arbeta i den enskildes hem redan i år ska avkrävas att visa upp
totalt utdrag ut Belastningsregistret.

Tryggheten för alla äldre i Lunds kommun är mycket viktig. I våra verksamheter ska det vara
självklart att kunna känna tillit till och under de insatser som görs.
På olika sätt kan Vård- och Omsorgsnämnden arbeta med åtgärder för att åstadkomma
denna trygghet när det gäller de invånare som har bistånd från kommunen i olika former.
Det finns en statlig utredning gällande Utdrag ut belastningsregistret som avses träda ikraft
2021-01-01. Där finns förslag på vilka delar av detta register som Vård- och
omsorgsnämnden kommer att ha laglig rätt att kräva i utdraget vid nyanställning av personal
som bl a ska arbeta i den enskildes hem. För redan anställd personal finns inga möjligheter
att kräva sådant utdrag – varken nu eller senare.

Det av majoriteten nu fattade beslutet innebär att Vård- och omsorgsnämnden för de som
anställs nu under det kommande året kommer att kräva ut betydligt fler uppgifter ur detta
register än som senare kommer att vara lagligt.
Denna åtgärd riskerar att skapa en falsk känsla av trygghet och till och med försena andra
nödvändiga insatser inom förvaltningen, genom att påskina att problemet är bemött utifrån
den nu antagna rutinen.
Vi anser att Vård- och omsorgsnämnden ska vänta med att kräva dessa utdrag tills det finns
lagligt stöd för åtgärden – alltså 2021-01-01.

För Socialdemokraterna

------------/Mai Almén/

För Vänsterpartiet

------------/Martin Stensson

Reservation vård- och omsorgsnämnden 191023 ärende 11: utdrag ur
belastningsregistret inom hemvård, rehabilitering, stöd och service.
Feministiskt initiativ yrkade på avslag till förslaget att införa inhämtning av utdrag ur
belastningsregistret vid anställning inom hemvård, rehabilitering, stöd och service.
Feministiskt Initiativ ser äldres trygghet som en otroligt viktig fråga, men är skeptiska till
inhämtning av utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom hemvård, rehabilitering,
stöd och service av flera olika skäl. Vi ser inte utdrag ur belastningsregistret som en garant
för de äldres trygghet utan som något kommer snarare ge en känsla av trygghet än faktisk
trygghet. Om drygt ett år kommer det dessutom att finnas lagstöd för att ta ut
belastningsregisterutdrag vid anställning inom hemvård, rehabilitering, stöd och service. Då
kommer det antagligen vara möjligt att få ut ett riktat utdrag som enbart visar relevanta brott.
Ifall vi idag hämtar ut belastningsregisterutdrag vid anställning inom hemvård, rehabilitering,
stöd och service så kommer arbetsgivaren att få ett komplett belastningsregisterutdrag.
Detta kan innebära ett arbetsmiljöproblem för såväl arbetsgivaren, som kommer behöva
hantera oönskad information om sin arbetstagare, och för arbetstagaren som vet att
arbetsgivaren har information om denna som kan vara ytterst känslig. Att begära ut ett
komplett belastningsregisterutdrag för den som ska anställas kan dessutom försvåra för
återinträde på arbetsmarknaden.
Feministiskt Initiativ reserverar sig därför mot beslutet som fattades.
Annika Nilsson
Ledamot (F!)

Reservation ärende 11, Utdrag ur belastningsregistret inom hemvård, rehabilitering, stöd
och service.
Personer ska aldrig behöva bli utsatta för brott i sitt hem av personal från hemtjänsten. Att det
ändå händer är det fruktansvärt. Den otrygghet som personer med hemtjänst känner eftersom
sådana brott förekommer behöver tas på största allvar. Åtgärder som på riktigt minskar risken att
bli utsatt för brott behöver vidtas. Att begära in utdrag ur belastningsregistret för personer som
ska anställas i hemtjänsten är en mycket liten åtgärd som endast har begränsad påverkan på
säkerheten. Utdraget visar en ögonblicksbild av den anställdes dokumenterade straffhistoria. Har
personen inte blivit dömd eller begår brott dagen efter registerutdraget står det inte. Vi menar att
andra åtgärder så som en närvarande chef och noga referenstagande är mer brottförebyggande än
ett registerutdrag.
Nämndens beslut innebär att alla uppgifter hämtas från belastningsregistret oavsett om de är
relevanta för tjänsten eller inte. Den typen av utdrag är inte avsedda för att ge till arbetsgivare.
Den nu beslutade ordningen medför en stor, utökad arbetsbelastning för enhets- och
verksamhetscheferna vilka ska gå igenom alla utdrag tillsammans och hantera det som står där.
Vi är inte kategoriskt emot utdrag ur belastningsregistret men om drygt ett år kommer det vara
möjligt för kommunen att göra ett begränsat registerutdrag vilket enbart innehåller uppgifter som
är relevanta för tjänsten. Utifrån det menar vi att det intrång i den sökandes integritet ett totalt
utdrag ur belastningsregistret idag skulle innebära inte står i proportion till den begränsande nytta
ett sådant utdrag skulle göra. Vi anser att en bättre lösning skulle vara att be den sökande att
skriva under på att de inte är straffade för sexual-, ekonomiska-, vålds- eller narkotikabrott och
informera om att förvaltningen kommer kräva ett registerutdrag när lagen träder i kraft. Vi tror
att det i dagsläget skulle ha samma effekt som ett registerutdrag förutom att det inte skulle
innebära samma arbetspålaga för cheferna och inte samma integritetskränkning för den
arbetssökande. Jag reserverar mig därför till förmån för eget förslag
Att be den som ska anställas att skriva under på att denne inte är straffad för våldsbrott,
ekonomiska brott (förskingring, stöld), sexualbrott eller narkotikabrott och informera om att
förvaltningen kommer begära utdrag ur belastningsregistret när den nya lagstiftningen trätt i kraft.

Anette Mårtensson (MP)
Ledamot Vård- och omsorgsnämnden
Lund 2019-10-28

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 105
Sammanträdestider för vård- och
omsorgsnämnden och arbetsutskottet 2020
Dnr VOO 2019/0448

Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen överlämnar följande förslag till
sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och för vård- och
vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020:
AU/Nämnd

Sammanträdesdatum

Nämnd

12/2

AU
AU

Nämnd
AU

Nämnd
AU

Nämnd

Nämnd
AU

26/2
11/3
25/3
15/4
29/4

29/4
13/5
3/6

Nämnd

24/6

Nämnd

16/9

AU

26/8

AU

14/10

AU

25/11

Nämnd
Nämnd

Justerare

29/1

3/11 (tisdag)

16/12

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslutsunderlag

2019-10-23

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober
2019 dnr VOO 2019/0448.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdestider för vård- och
omsorgsnämnden och vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott 2020:
AU/Nämnd

Sammanträdesdatum

Nämnd

12/2

AU
AU

Nämnd
AU

Nämnd
AU

Nämnd

Nämnd
AU

29/1
26/2
11/3
25/3
15/4
29/4

29/4
13/5
3/6

Nämnd

24/6

Nämnd

16/9

AU

26/8

AU

14/10

AU

25/11

Nämnd
Nämnd

3/11 (tisdag)

16/12

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (28)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 106

Anmälan av delegationsbeslut

LSS
Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 17
september 2019 till och med den 20 oktober 2019.
SoL

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 17
september 2019 till och med den 20 oktober 2019.

Övriga delegationsbeslut
Remissyttrande till byggnadsnämnden avseende detaljplan för
Valkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. Stångby, Lunds kommun –
Granskning, 2019-10-17, Anna Borgius och Zenita Bäck
Anställningsbeslut

Delegerade anställningsbeslut enligt förteckning från den 1 juni 2019
till och med den 30 september 2019.

Beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 107

Kurser och konferenser

Det finns inte några kurser och konferenser till dagens sammanträde.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att inte delta i konferensen Kvalitetsmässan i Göteborg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23

§ 108

Anmälningar

Dnr VOO 2019/0397

a. Samladmåltidsorganisation
Dnr VOO 2017/0034

b. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
Dnr VOO 2019/470

c. Beslut om ändring av riktlinje för kommunalt bostadsbidrag till
personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende
Dnr VOO 2019/404

d. Sammanträdestider 2020 för KS ochKF
Dnr VOO 2019/0475

e. Expediering av beslut Man ska kunna lita på Lund
Dnr VOO 2018/0536

f. Kommunala pensionärsrådets protokoll med bilagor 2019-09-03
g. Kommunfullmäktige beslut, avsägelse ledamot i nämnden
Dnr VOO 2019/0400

h. Skrivelse från PRO
Dnr VOO2019/0427

i. VOO Protokoll AU 2019-10-09

j. Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 2019-09-24

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-10-23
k. Öppna jämförelser - enhetsundersökningen LSS 2019
Dnr VOO 2019/0482

l. Protokoll samverkansgrupp 2019-10-09

Beslutsunderlag

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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