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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid
Ledamöter

Ersättare

Övriga

Justerare
Paragrafer

Justerare

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2020-06-24 klockan 17.00–19.00
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Tove Klette (L), deltar på distans
Tove Persson (FNL), deltar på distans
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S), deltar på distans
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)

Kjell-Åke Nilsson (L), deltar på distans
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Gabriella Hedarv (SD) och
deltar på distans
Thomas Åkesson (M), deltar på distans
Pia Askman (C), deltar på distans
Andreas Brodin (S), tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S) och deltar
på distans
Cecilia Skoug (S), deltar på distans
Ibrahim Mohamad (S), deltar på distans
Lars Wirtén (MP), deltar på distans
Gunilla Wahlberg (V), deltar på distans
Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 51
Helena Falk, nämndsekreterare
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 50
Per Lövgren, ekonomichef, tom § 58
Lena Hansen, Kommunal, tom § 58
Karl Larsen, IKT-samordnare
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 58
Lena Carlereus, myndighetschef
Annika Nilsson (FI)
§ 48–59
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2020-06-24

§ 48
Val av justerare samt tid och plats för
justering
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att utse Annika Nilsson (FI) till justerare och Dan Ishaq (M) till
ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, den 29 juni 2020 kl. 08:15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-24

§ 49

Fastställande av dagordning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
notera att siffran 4 har försvunnit ur dagordningen på grund av
ett tekniskt fel. Nummerföljden är nu justerad och således
korrekt i protokollet samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-24

§ 50
Förvaltningen informerar: Förvaltningens
arbete med Covid 19 samt nuläge semesterplanering
och information om Kompetenstrappan
Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om
förvaltningens arbete med Covid 19.

HR-chefen Johanna Bredmar informerar om semesterplaneringen
inför sommaren samt om arbetet gällande kompetenstrappan.

Beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-24

§ 51
Yttrande avseende motion om Behov av
syninstruktör/heminstruktör till äldre KS 2019/0905
Dnr VOO 2019/0606

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fått en remiss från kommunkontoret
avseende en motion från Saima Jönsson Fahoum (V) ”Behov av
syninstruktör/heminstruktör i Lunds kommun". I motionen föreslås
att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att anställa en
syninstruktör till äldre.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2020
dnr 2019/0606.
Skrivelse Synskadades Riksförbund 2020-05-29
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 29 januari 2020, § 4
2019/0606.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-22.
Motion från Saima Jönsson Fahoum (V) Behov av
syninstruktör/heminstruktör i Lunds kommun 2019-12-10, KS
2019/0905.

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), Dan
Backman (KD), Tove Klette (L), Tove Persson (FNL) och Inga-Lisa
Sjödin (M) yrkar att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse
2020-06-10 samt att överlämna yttrandet till kommunkontoret.

Martin Stensson (V) med instämmande av Annika Nilsson (FI), Mai
Almén (S) och Andreas Brodin (S) yrkar att avge yttrande i enlighet
med tjänsteskrivelse 2020-06-10, men föreslår kommunfullmäktige
att tillstyrka motionen att vård- och omsorgsnämnden ska ges i
uppdrag att anställa en syn- och hörselinstruktör.

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), Dan
Backman (KD), Tove Klette (L), Tove Persson (FNL) och Inga-Lisa
Sjödin (M) yrkar avslag på Martin Stenssons (V) med fleras yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

2020-06-24

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer sitt eget med fleras
yrkande om att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 202006-10 samt att överlämna yttrandet till kommunkontoret mot Martin
Stenssons (V) med fleras yrkande att avge yttrande i enlighet med
tjänsteskrivelse 2020-06-10, men föreslå kommunfullmäktige att
tillstyrka motionen att vård- och omsorgsnämnden ska ges i uppdrag
att anställa en syn- och hörselinstruktör. Ordföranden Inga-Kerstin
Eriksson (C) finner sitt eget med fleras yrkande bifallet.
Votering begärs och genomförs.

Vård och omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Martin Stenssons (V) med fleras yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD), Inga-Lisa Sjödin (M) och Anette
Mårtensson (MP) röstar ja,

Andreas Brodin (S), Mai Almén (S), Martin Stensson (V) och Annika
Nilsson (FI) röstar nej.
Med sju röster mot fyra beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2020-06-10 samt
att överlämna yttrandet till kommunkontoret.

Reservationer

Mai Almén (S) lämnar reservation.

Martin Stensson (V) lämnar reservation.
Annika Nilsson (FI) lämnar reservation.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Remissyttrande i ärende "Förslag till ny
internhyresmodell", KS2018/0601
Dnr VOO 2020/0332

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden har av kommunstyrelsens
arbetsutskott fått i uppdrag att yttra sig över förslag till en ny
internhyresmodell.

Lunds kommun har sedan 1991 tillämpat internhyra. Internhyran är
ett pris på lokaler och ska skapa medvetenhet om att nyttjande av
fastigheter och lokaler innebär en resursförbrukning samtidigt som
det ska ge förutsättningar för bättre styrning.
Internhyressystemet inkluderar alla lokaler som ägs eller hyrs av
Lunds kommun och förvaltas av serviceförvaltningen. Systemet
inkluderar inte lokaler som hyrs direkt av en enskild nämnd.

Skillnad mellan nuvarande modell och ny är att hyran beräknas på
verkligt bokfört värde och en lägre internränta. Tidigare
avkastningskrav och överavskrivningar tas bort.

Effekten för vård och omsorgsnämnden är ökade hyreskostnader
med ca 3,5 mkr men blir enligt förslaget, kompenserad av
kommunfullmäktige för höjningen. Höjningen beror på att
nuvarande hyresmodell inte tar hänsyn till investeringar som skett i
fastigheterna sen hyresavtalen en gång skrevs samt att hyresavtalen
avseende externt inhyrda fastigheter inte räknats upp enligt de
externa avtalen.
Vård och omsorgsförvaltningen är positiv till den nya
internhyresmodellen.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25 dnr:
2020/0332

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att
att

Justerare

godkänna förvaltningens förslag på yttrande samt
överlämna yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Det är dags för ett äldreomsorgslyft i Lunds
kommun skrivelse från Socialdemokraterna
Dnr VOO 2020/0333

Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse Det är dags för
ett äldreomsorgslyft i Lunds kommun, 2020-05-13.

Socialdemokraterna föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
följande:

att de timavlönade vikarier som är aktuella i tjänst hos vård- och
omsorgsnämnden ska erbjudas tidsbegränsad månadsanställning om
minst femtio procent av heltid under de närmaste fyra månaderna
att samtliga vikarier med adekvat utbildning som undersköterska,
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, ska erbjudas
tidsbegränsad månadsanställning på heltid under de närmaste fyra
månaderna, samt

att arbeta för att de medarbetare som tillsvidareanställs under
perioden kan ges utbildning till vårdbiträde/undersköterskor inom
ramen för regeringens, Centerpartiets och Liberalernas förslag för
att få fler in i vårdyrken
att tillskriva kommunstyrelsen med begäran om finansiering med
nationella och kommunala resurser

Beslutsunderlag

Skrivelse från Socialdemokraterna Det är dags för ett
äldreomsorgslyft i Lunds kommun, 2020-05-13

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) föreslår med instämmande av Dan Ishaq
(M), Inga-Lisa Sjödin (M), Tove Persson (FNL), Tove Klette (L)
och Dan Backman (KD) att skrivelsen överlämnas till förvaltningen
för utredning.

Mai Almén (S) med instämmande av Anette Mårtensson (MP),
Annika Nilsson (FI) och Martin Stensson (V) yrkar att de första två
att-satserna i skrivelsen utreds skyndsamt inom några veckor och att
Justerare

Utdragsbestyrkande
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nämnden uppdrar till presidiet att fatta beslut samt att de två sista
att-satserna behandlas av arbetsutskottet i augusti.

Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), IngaLisa Sjödin (M), Tove Persson (FNL), Tove Klette (L) och Dan
Backman (KD) yrkar avslag på Mai Alméns (S) med fleras yrkande

Beslutsgång

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer sitt eget med fleras
yrkande om att överlämna skrivelsen till förvaltningen för utredning
mot Mai Almens ( S) med fleras yrkande om att de första två attsatserna i skrivelsen utreds skyndsamt inom några veckor och att
nämnden uppdrar till presidiet att fatta beslut samt att de två sista
att-satserna behandlas av arbetsutskottet i augusti. Ordföranden
Inga-Kerstin Eriksson (C) finner sitt eget med fleras yrkande
bifallet.
Votering begärs och genomförs.

Vård och omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.
Nej för bifall till Mai Alméns (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Inga-Lisa Sjödin (M) röstar ja.

Andreas Brodin (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 i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande
att överlämna skrivelsen till förvaltningen för utredning.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att överlämna skrivelsen till förvaltningen för utredning.

Reservationer

Mai Almén (S) och Andreas Brodin (S) lämnar reservation.

Annika Nilsson (FI) lämnar reservation.

Martin Stensson (V) lämnar reservation.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation Ärende 6, Vård- och omsorgsnämnden 200624: ”Det är
dags för ett äldreomsorgslyft i Lunds kommun”
Undertecknade reserverar sig mot att de borgerliga partierna i Vård- och Omsorgsnämnden
avslog vårt förslag att skyndsamt - inom ett par veckor – utreda att-satserna 1 och 2 i
skrivelsen om Äldreomsorgslyftet och lämna över till presidiet att fatta beslut.
Att-satserna gäller kontinuiteten i anställningsförhållanden för icke fast anställd personal
under corona-pandemin. Denna kontinuitet är avgörande för att via personalplaneringen
kunna hantera smittspridningen under den pågående pandemin och för att personal ska ha
råd att stanna hemma om de får symptom.
Undertecknade reserverar sig också mot att de borgerliga partierna i VoO nämnden beslöt
att endast överlämna ärendet till förvaltningen för utredning utan tidsgräns för när
utredningen ska vara klar. Vi föreslog att denna del skulle vara klar till VoO AU 200826. Detta
innebär att vi inte vet när dessa utbildningsinsatser kan komma igång.

Lund 200628

___________________________

___________________________

Mai Almén, Socialdemokraterna

Andreas Brodin, Socialdemokraterna

___________________________
Martin Stensson, Vänsterpartiet

___________________________
Annika Nilsson, Feministiskt Initiativ

Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2020-06-24

§ 54
Förlängning av avtal gällande drift av
bostäder med särskild service
Dnr VOO 2020/0295

Sammanfattning

Lunds kommun tecknade 2015 avtal med Nytida AB gällande drift av
bostäder med särskild service inom LSS på Spolegatan 7b, Örnvägen
20 och 24.
Avtalet tecknades för perioden 2015-09-01 – 2021-09-30 med
möjlighet till förlängning ytterligare tre år t o m 2024-09-30.
Därefter upphör avtalet att gälla.

Beslutsunderlag

Avtal gällande drift av bostäder med särskild service ref.nr 14/13
(VooA2015 105)
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Dan Ishaq (M)
och Dan Backman (KD) bifall till förvaltningens förslag

att förlänga nuvarande avtal med Nytida AB avseende drift av
bostäder med särskild service inom LSS på Spolegatan 7b, Örnvägen
20 och 24 med oförändrade villkor för perioden 2021-09-30 – 2024 09-30.
att uppdra åt ordföranden och vård- och omsorgsdirektören att
underteckna avtalet.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att förlänga nuvarande avtal med Nytida AB avseende drift av
bostäder med särskild service inom LSS på Spolegatan 7b,
Örnvägen 20 och 24 med oförändrade villkor för perioden
2021-09-30 – 2024 -09-30.
att uppdra åt ordföranden och vård- och omsorgsdirektören att
underteckna avtalet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Nytida AB
Akten

Justerare

2020-06-24
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14 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-24

§ 55

Månadsuppföljning per maj 2020

Dnr VOO 2020/0053

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram uppföljning för perioden januari till och
med maj 2020.

Utfall efter fem månader är ett överskott på ca 7,7 mnkr och
prognosen vid årets slut är ett underskott på ca 19,6 mnkr. I
underskottet ingår merkostnader på grund av Covid-19 med ca 39
mnkr beräknat på helår. Nämndens resultat vid årets slut, exklusive
Covid-19, är ett överskott på ca 19 mnkr, en avvikelse på 0,9 % från
ramen.
Skillnaden mellan prognosen i april och maj avseende kostnader för
Covid -19, är att i uppföljningen för april beräknades kostnader fram
till sista juli och augusti, medan i uppföljningen från maj har
bedömningen gjorts på helår.
Rapporten bifogas ärendet.

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-12 dnr:
2020/0053
Bilaga: Månadsrapport maj 2020 och indikatorer för styrning och
uppföljning av verksamheten.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att
att

godkänna rapporten per den 31 maj 2020 samt
överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr VOO 2020/0396
LSS

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 9 april 2020
till och med den 16 juni 2020
SoL

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 9 april
2020 till och med den 16 juni 2020.
Bostadsanpassning

Beslut tagna enligt 4-16 §§ BAB för perioden 1 april 2020 till och
med 30 april 2020.

Beslut tagna enligt 4-16 §§ BAB för perioden 1 maj 2020 till och med
29 maj 2020
Övriga delegationsbeslut
Hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Beslut om disciplinär åtgärd, 2020-05-04, Niclas Snygg
Beslut om disciplinär åtgärd, 2020-05-20, Niclas Snygg

Ordförandebeslut om upprättande av rutiner för användande av
kompletterande
skyddsutrustning i form av visir inom vård och omsorg och
hemsjukvård, 2020-05-14, Inga-Kerstin Eriksson
Dnr VOO 2020/0197

Beslut angående utlämnande av allmän handling, 2020-06-10, Lena
Carlereus
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförandebeslut om ändring av kriterier av frivilliga
samhällsarbetare, 2020-05-27, Inga-Kerstin Eriksson
Dnr VOO 2019/0369

Delegeringsbeslut om tillgänglighet i verksamheter – Anhörigcenter,
2020-06-08, Anna Borgius
Dnr VOO 2020/0197

Med stöd av vård- och omsorgsnämndens beslut av den 15 april 2020 §
30 förlängs tidigare fattat beslut om tidsbegränsat uppehåll gällande
besök på Anhörigcenter från och med den 20 juni 2020 till och med den
31 augusti 2020. Under denna period kommer den öppna delen av
verksamheten inte att vara tillgänglig för besök i grupp. Vid behov kan
detta komma att förlängas ytterligare.
Delegeringsbeslut om tillgänglighet i verksamheter - LSS boende,
2020-06-08,
Anna Borgius

Dnr VOO 2020/0197

Med stöd av vård- och omsorgsnämndens beslut av den 15 april 2020 §
30 förlängs tidigare fattat beslut, att inte ta emot besökare i
gemensamhetsutrymmen på gruppbostäder och servicebostäder inom
LSS samt korttidsboenden, till att omfatta perioden den 20 juni 2020
till och med den 31 augusti 2020. Vid behov kan detta beslut
ytterligare komma att förlängas.
Delegeringsbeslut om tillgänglighet i verksamheter – Restauranger,
2020-06-08,
Anna Borgius

Dnr VOO 2020/0197

Med stöd av vård- och omsorgsnämndens beslut av den 15 april 2020 §
30 förlängs tidigare fattat beslut om tidsbegränsade uppehåll gällande
tillgänglighet av kommunens lunchrestauranger för pensionärer inom
vård- och omsorgsförvaltningen från och med den 20 juni 2020 till och
med den 30 september 2020. Verksamheterna kommer inte att vara
tillgängliga för besök under denna period.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-24
Delegeringsbeslut om tillgänglighet i verksamheter – Träffpunkter,
2020-06-08,
Anna Borgius

Dnr VOO 2020/0197

Med stöd av vård- och omsorgsnämndens beslut av den 15 april 2020 §
30 förlängs beslutet om tidsbegränsat uppehåll gällande tillgänglighet
av kommunens träffpunkter inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Verksamheterna kommer inte att vara tillgängliga för besök fram till
och med den 31 augusti 2020.
Delegeringsbeslut Ansökan/anbud LOV avseende personlig assistans
enligt LSS, 2020-06-23, Anna Borgius
Dnr VOO 2020/0409

Beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

18 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-24

§ 57

Kurser och konferenser

Det finns inte några kurser och konferenser till dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-24

§ 58

Anmälningar

Dnr VOO 2020/0301

a. Säkerhetsskyddsanalys för Lunds kommun 2020-2024,
Protokollsutdrag KSAU 2020-04-27 § 129
Dnr VOO 2020/0310

b. Årsredovisning 2019 med nämndernas årsanalyser,
Protokollsutdrag KF 2020-04-23 § 150
Dnr VOO 2020/0319

c. Temporär delegation till kommundirektören för inköp av
smittskyddsmaterial, Protokollsutdrag KS 2020-05-06 § 152
Dnr VOO 2020/0334

d. Information från IVO om tillsyn med anledning av Corona
Dnr VOO 2020/0339

e. Protokoll samverkansgrupp 2020-04-29
f. Protokoll samverkansgrupp 2020-05-13
g. Slutrapport intern kontroll 2019
2019/0012

h. JO Beslut 2020-05-18
Dnr VOO 2019/20217

i. Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra konsekvenser av
Coronaviruset för företagare och föreningar, KF 2020-04-23 § 152
Dnr VOO 2020-0244

j. Hyresavtal avseende lägenheter för vård och omsorg
KS 2020-05-06 § 154
Dnr VOO 2020/0317

k. VOO Protokoll Samverkansgrupp 2020-06-03

l. Beslut servicenämnden 2020-06-03 § 45 Förslag om utredning
avseende Kommungemensam lokalvårdsstandard i Lunds kommun
VOO 2020-0376

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (23)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Beslut

2020-06-24

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ordföranden Inga-Kerstin Eriksson (C) framförde ett stort tack till
personal och förtroendevalda för denna del av 2020 och
önskade en skön sommar.

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (23)

