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§ 72 Val av justerare samt tid och plats för justering
I protokollet används ordet Lundakvintetten, vilket innefattar
följande personer:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att utse Dan Ishaq (M) till justerare och Pär-Ola Nilsson (S) till
ersättare samt
att digital justering äger rum den 22 september 2021 kl. 11:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2021-09-15

§ 73 Fastställande av dagordning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-09-15

§ 74 Information till nämnden: Förvaltningens arbete
med Covid 19, Sommaren 2021, Nuläge Snödroppars
hemtjänst AB, Information om fördjupad uppföljning
av externa utförare
Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om
förvaltningens arbete med covid 19.

Sommaren 2021 har sammanfattningsvis varit positiv
men ansträngd inom vissa enheter med bl. a. problem med sena
avhopp av sommaranställd personal.

Vård- och omsorgsdirektören Anna Borgius informerar om nuläget i
ärendet gällande Snödroppars hemtjänst AB.
Kvalitetschefen Susanne Berg informerar om fördjupad utredning
av externa utförare.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 75 Delårsrapport per 31 augusti 2021 vård- och
omsorgsnämnden
Dnr VOO 2021/0166

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att
att

godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021 samt
överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut
om 2021 års verksamhetsplan och internbudget. Inom vård och
omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att genomföra beslutade
åtgärder utifrån mål och effektivisering
samt implementering av planerat utvecklingsarbete.

Arbetet med pandemin har fortsatt att i stor utsträckning påverka
kommuninnevånare, brukare, medarbetare och organisation och
under årets första månader har arbetet fokuserats på samordning
och genomförande av vaccinationer samt att fortsätta att förebygga
smittspridning genom att säkerställa basala hygienrutiner, ha
tillgång till rätt skyddsutrustning, ett nära ledarskap, god
kommunikation samt att följa smittspridningen och arbeta med
provtagningar och smittspårning. Arbetet har pågått i över ett år och
det finns en viss utmattningseffekt att arbeta emot.

På grund av omprioriteringar har vissa tidplaner för arbetet med
utvecklingsmål inom fokusområdena Smartare Lund och Lundaborna
i fokus. förskjutits men, arbetet har påbörjats. Även arbetet utifrån
kommunfullmäktiges särskilda uppdrag har påbörjats och pågår i
olika omfattning.
Utfall efter åtta månader är ett överskott på 90 mnkr och prognosen
vid årets slut är ett överskott på 77,9 mnkr.

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Tove Klette
bifall till förvaltningens förslag
Justerare

Utdragsbestyrkande
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att
samt
att

godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021
överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Underlag för beslut

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10 dnr:
2021/0166
Bilaga: Delårsrapport augusti 2021 och indikatorer för styrning och
uppföljning av verksamheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (31)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-15

§ 76 Remiss i ärende "Handlingsplan för Barnets
bästa i Lunds kommun", KS 2021/0288
Dnr VOO 2021/0341

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen
Handlingsplan för barnets bästa i enlighet med tjänsteskrivelse
2021-09-02 samt överlämna
remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott
som nämndens yttrande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat Handlingsplan för
barnets bästa till nämnder och styrelser. Vård- och
omsorgsförvaltningen anser att en aktualisering av kommunens
styrdokument för barnets rättigheter är värdefull, då mycket har
hänt på området.

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Anette
Mårtensson (MP), Cherry Batrapo (FI), Martin Stensson (V) och Mai
Almén (S) bifall till att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande
avseende motionen Handlingsplan för barnets bästa i enlighet med
tjänsteskrivelse 2021-09-02 samt överlämna
remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott som
nämndens yttrande.

Underlag för beslut
•

•
•
•

Justerare

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-02
Remiss i ärende ”Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds
kommun” Dnr VOO 2021/0341
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-24 § 167 Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun Dnr KS 2021/0288
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun Dnr KS
2021/0288
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun 2021 –
2030 (2021-04-30)
Utdragsbestyrkande
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•

Barnets bästa, Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-12-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunkontoret@lund.se
Akten

Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:15.

Sammanträ det ajournera s k l. 19: 00-19: 13.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Avsiktsförklaring mellan LKF och Lunds kommun
för LSS (servicelägenheter) inom Vattenrännan, Lund
Dnr VOO 2021/0448

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att

ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna
avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB (LKF)
avseende servicelägenheter inom Vattenrännan, Lund/Dalby.

Sammanfattning

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

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Dan Ishaq (M),
Mai Almén (S) och Dan Backman (KD) bifall till
förvaltningens förslag att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag
att teckna avsiktsförklaring med Lunds kommuns Fastighets AB
(LKF) avseende servicelägenheter inom Vattenrännan, Lund/Dalby.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Avsiktsförklaringen från LKF AB
Utdrag ur EVP 2021-2023
Plankarta från detaljplanen
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2021-01-05 Avsiktsförklaring mellan LKF och Lunds Kommun
för LSS servicelägenheter inom Vattenrännan, Lund/Dalby.

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
Peter Ovenlund LKF AB
Mia Löveråsen Boende LSS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till
personlig assistans
Dnr VOO 2021/0380

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att

avge yttrande till Socialdepartement i enlighet med
tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till
personlig assistans” 2021-08-30 med tillägget att nämnden i
meningen på sida 4, rad 24 inför det i kursiv stil markerade
orden: Detta är positivt. Insatser enligt LSS innebär stärkta
rättigheter för individen. Förvaltningen vill dock lyfta fram att
kommunernas alternativa insatser har lägre kostnad än
insatser som utförs av personlig assistent."

Sammanfattning

Lunds kommun har fått betänkandet Stärkt rätt till personlig
assistans, SOU 2021:37 på remiss. Kommunkontoret har överlämnat
ärendet till vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande.
Vård-och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande
”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans”
2021-08-30

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Gabriel
Nordquist (SD), Anette Mårtensson (MP), Martin Stensson (V), Mai
Almén (S), Tove Klette (L), Dan Backman (KD) och Cherry Batrapo
(FI) bifall till förvaltningens förslag att avge yttrande till
Socialdepartement i enlighet med tjänsteskrivelse ”Yttrande
avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans” 2021-0830.

Pär-Ola Nilsson (S) yrkar med instämmande av Cherry Batrapo (FI),
Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Martin Stensson (V), Tove Klette (L) och Dan Backman (KD) att
nämnden i meningen på sida 4, rad 24 inför det i kursiv stil
markerade orden:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Detta är positivt. Insatser enligt LSS innebär stärkta rättigheter för
individen. Förvaltningen vill dock lyfta fram att kommunernas
alternativa insatser har lägre kostnad än insatser som utförs av
personlig assistent."

Beslutsgång

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer först proposition på sitt eget med
fleras yrkande om att avge yttrande till Socialdepartement i enlighet
med tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till
personlig assistans” 2021-08-30 och finner att vård- och
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med sitt eget med fleras
yrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Pär-Ola
Nilssons (S) med fleras yrkande om tillägg och finner detta bifallet.
Inga-Kerstin Eriksson (C) finner att vård- och omsorgsnämnden
beslutar att avge yttrande till Socialdepartement i enlighet med
tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till
personlig assistans” 2021-08-30 med tillägget att nämnden i
meningen på sida 4, rad 24 inför det i kursiv stil markerade orden:
Detta är positivt. Insatser enligt LSS innebär stärkta rättigheter för
individen. Förvaltningen vill dock lyfta fram att kommunernas
alternativa insatser har lägre kostnad än insatser som utförs av
personlig assistent."

Underlag för beslut
•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-30
Tjänsteskrivelse yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt
till personlig assistans
• Yttrande avseende Stärkt rätt till personlig assistans
SOU 2021:37 2021-08-30
• Remissbrev Socialdepartementet 2021-06-16
• Remiss Betänkande Stärkt rätt till personlig assistans, SOU
2021:37

Beslutet skickas till
För kännedom:
Socialdepartementet
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 79 Yttrande avseende motion ”Hjälp lundaborna
att komma ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften
Dnr VOO 2021/0293

I protokollet används ordet Lundakvintetten, vilket innefattar
följande personer:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen
Hjälp lundaborna att komma ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften i
enlighet med tjänsteskrivelse 2021-08-26 samt överlämna
remissvaret/yttrandet till kommunfullmäktige som nämndens
yttrande.

Reservationer

Martin Stensson (V), Pär-Ola Nilsson S), Cherry Batrapo (FI) och
Anette Mårtensson (MP) anmäler reservation.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fått remiss av kommunkontoret
avseende motion (V) (S) (Fi) ”Hjälp lundaborna att komma ut avskaffa hjälpmedelsavgiften”.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta

att upphäva kommunfullmäktiges beslut (dnr KS 2019/0804) om en
abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende på 65 kr/mån,
oavsett antal hjälpmedel,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (dnr KS 2019/0804) om en
avgift för hämtning av hjälpmedel i ordinärt boende, samt
att kostnaderna för detta 2021 finansieras genom
kommunstyrelsens reserverade medel för Coronaåtgärder.

Yrkanden

Lundakvintetten yrkar med instämmande av Gabriel Nordquist (SD)
och Anette Mårtensson (MP), bifall till förvaltningens förslag att
Justerare

Utdragsbestyrkande
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godkänna förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen
Hjälp lundaborna att komma ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften i
enlighet med tjänsteskrivelse 2021-08-26 samt överlämna
remissvaret/yttrandet till kommunfullmäktige som nämndens
yttrande.

Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Cherry Batrapo (FI) Martin
Stensson (V) och Mai Almén (S) yrkar att nämnden ställer sig bakom
motionen i sin helhet samt att godkänna förvaltningens
remissvar/yttrande avseende motionen Hjälp lundaborna att komma
ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften i enlighet med tjänsteskrivelse
2021-08-26 samt överlämna remissvaret/yttrandet till
kommunfullmäktige som nämndens yttrande.
Gabriel Nordquist (SD) med instämmande av Lundakvintetten yrkar
avslag på Pär-Ola Nilssons (S) med fleras yrkande.
Anette Mårtensson (MP) framställer tilläggsyrkandet att nämnden
anser att det vore lämpligt att det införs en vecka per halvår då det är
avgiftsfritt att få hjälpmedel hämtade och att den eventuella extra
kostnad det medför tas från statsstöd riktade till äldreomsorgen.
Lundakvintetten yrkar avslag på Anette Mårtenssons (MP)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer först proposition
på Lundakvintettens med fleras yrkande mot Pär-Ola Nilssons med
fleras yrkande och finner Lundakvintettens med fleras yrkande
bifallet.
Votering begärs och genomförs. Vård- och omsorgsnämnden
godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Lundakvintettens med fleras yrkande.

Nej för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med fleras yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande: Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan
Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove Persson (FNL), Dan Backman
(KD), Gabriel Nordquist (SD) och Anette Mårtensson (MP) röstar ja.

Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Martin Stensson (V)) och Cherry
Batrapo (FI) röstar nej.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Med sju röster mot fyra beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Lundakvintettens med fleras yrkande.

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Anette
Mårtenssons (MP) tilläggsyrkande och finner detta avslaget.

Underlag för beslut
•

•

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-25
Yttrande avseende motion ”Hjälp lundaborna att komma ut avskaffa hjälpmedelsavgiften"
Motion 2021-03-25 ”Hjälp lundaborna att komma ut avskaffa hjälpmedelsavgiften"

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
Kommunkontoret

Sammanträdet ajourneras kl. 20:25-20:37.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation mot beslut i Vård- och omsorgsnämnden. 15 sep 2021
Ärende 8, Yttrande avseende motion ”Hjälp lundaborna att komma ut – avskaffa
hjälpmedelsavgiften
Av alla de beslut om besparingar som tagits av nuvarande styre är det rörande avgifter för
hjälpmedel ett av de mest märkliga. Argumenten för beslutet var inte bara svaga utan vittnade
även om hur långt styret tillsammans med Miljöpartiet var beredda att gå för att spara in de
dryga 77 miljoner som de ansåg att Vård- och omsorgsnämnden behövde göra under 2021.
Avgifterna kan anses vara små men vi har redan sett exempel där enskilda individer varit
tvungna att ansöka om ekonomiskt stöd för just denna utgift. Det finns Lundabor som lever på
marginalen och även om de kan ansöka om sådant stöd blir det ju då ändå ingen besparing i
kommunens totala kassa, däremot blir det ännu mer administration.
Enligt Vård- och omsorgsförvaltningen går det i nuläget inte att få fram ifall de forna
allianspartierna tillsammans med FörnyaLund och Miljöpartiets beslut har medfört att
”många” Lundabor har låtit bli att mot avgift låna hjälpmedel. Vi tycker dock att det kvittar
huruvida det är många eller ej. För oss räcker det ifall en enda person i vår kommun avstår en
nödvändig rullstol eller rollator av ekonomiska skäl och vi har konsekvent motsatt oss
förslaget. Nämnden ska verka för att undanröja hinder i människors vardag och insatser ska
utgå från vad som anses vara normalt förekommande, och vi är av åsikten att det är helt
normalt att inte bara vilja - utan också att kunna - ta sig ut på en promenad.
Yttrandet gäller en motion som föreslår att avgifterna för hjälpmedel tas bort och att det
finansieras med pengar från den så kallade coronapotten. Lund fick 42,5 miljoner i statligt
stöd att använda såsom politiken anser vara lämpligt. Av dessa pengar finns drygt 28 miljoner
kvar.
Nuvarande styre tycks anse att det mest lämpliga är att samla merparten av coronapotten på
hög. Vi som står bakom motionen är av en annan åsikt. Det är för oss som ledamöter i Vårdoch omsorgsnämnden alldeles självklart att nämnden bör säga ja till detta ekonomiska
tillskott, och föredra att ta bort avgifter för hjälpmedel framför att pengar tänkta som stöd ska
stanna orörda på ett konto centralt. Abonnemangsavgiften för hjälpmedel beräknas under ett
år inbringa nämnden drygt en miljon kronor - det skulle alltså gå att slopa
hjälpmedelsavgifterna och det skulle ändå finnas en rejäl hög kvar.
Som sagt, den här besparingen är en av de mest märkliga som styret med hjälp av Miljöpartiet
genomfört under 2021, men för oss är det faktiskt ännu mer märkligt att en majoritet i
nämnden säger nej till att slopa avgifterna för hjälpmedel när kostnaden kan täckas av statligt
stöd. För oss rödrosa partier i nämnden är det självklart att säga ja. Vi reserverar oss därav
mot nämndens beslut till förmån för våra egna yrkanden.
Cherry Batrapo (Fi)

Martin Stensson (V)

Mai Almén (S)

Pär-Ola Nilsson (S)

Lund 2021-09-14

Reservation ärende 8 Yttrande avseende motion ”Hjälp
lundaborna komma ut”
Miljöpartiet ser en funktion av abonnemangsavgifterna på hjälpmedel då det ger incitament för
att återlämna hjälpmedel som inte används. Eftersom hänsyn tas till individens avgiftsutrymme
utifrån förbehållsbeloppet (det utrymme en person ska ha kvar efter att avgifter betalats in) då
abonnemangsavgiften tas ut drabbar den inte de ekonomiskt svagaste i så stor grad. När det gäller
hämtningsavgiften tas ingen hänsyn till individens avgiftsutrymme och riskerar drabba det mest
utsatta, personer utan anhöriga som kan hjälpa till och med små ekonomiska ramar. Vi står
bakom förvaltningens yttrande men reserverar oss mot avslaget till förmån för vår egen
tilläggsattsats:
att nämnden anser att det vore lämpligt att det införs en vecka per halvår då det är avgiftsfritt att
få hjälpmedel hämtade och att den eventuella extra kostnad det medför tas från statsstöd
riktade till äldreomsorgen.

Anette Mårtensson (MP)
Ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-15

§ 80 Yttrande avseende motion Verka för offentligt
drivna vårdboenden
Dnr VOO 2021/0237

I protokollet används ordet Lundakvintetten, vilket innefattar
följande personer:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

godkänna förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen
Verka för offentligt drivna vårdboenden i enlighet med
tjänsteskrivelse 2021-08-26 samt överlämna
remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsen som nämndens
yttrande.

Reservationer

Martin Stensson (V), Cherry Batrapo (FI) och Anette Mårtensson
(MP) anmäler reservation.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fått en motion på remiss av
kommunkontoret.
I motionen (Vänsterpartiet) 2020-06-03 föreslås att
kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att
Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora
ramupphandlingar, utarbeta ett system där kommunerna bedriver
de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Förvaltningen har tagit fram förslag till yttrande, tjänsteskrivelse
2021-08-18.

Yrkanden

Lundakvintetten yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna
förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen Verka för
offentligt drivna vårdboenden i enlighet med tjänsteskrivelse 202108-26 samt överlämna remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsen
som nämndens yttrande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-15
Martin Stensson (V) yrkar med instämmande av Cherry Batrapo
(FI), Anette Mårtensson (MP) och Pär-Ola Nilsson (S) bifall till
förvaltningens yttrande samt att nämnden ställer sig bakom
motionen i sin helhet.

Lundakvintetten yrkar avslag på Martin Stenssons (V) med fleras
yrkande.

Beslutsgång

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer proposition på Lundakvintettens
yrkande mot Martin Stenssons (V) med fleras yrkande och
finner Lundakvintettens yrkande bifallet.
Votering begärs och genomförs. Vård- och omsorgsnämnden
godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Lundakvintettens 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)
och Gabriel Nordquist (SD) röstar ja.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Martin Stensson (V)) Anette
Mårtensson (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Lundakvintettens yrkande att godkänna förvaltningens
remissvar/yttrande avseende motionen Verka för offentligt drivna
vårdboenden i enlighet med tjänsteskrivelse 2021-08-26
samt överlämna remissvaret/yttrandet till kommunstyrelsen som
nämndens yttrande.

Underlag för beslut
•

•

Justerare

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18
Yttrande avseende motion Verka för offentligt drivna
vårdboenden
Motion (Vänsterpartiet) 2020-06-03 Verka för offentligt
drivna vårdboenden
Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till

2021-09-15

För kännedom: Kommunkontoret

Sammanträdet ajourneras kl. 20:24-20.32

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-09-15

§ 81 Utvärdering efter 6 månader av
resursfördelningsystemet inom SÄBO
Dnr VOO 2021/0195

I protokollet används ordet Lundakvintetten, vilket innefattar
följande personer:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen till
förändringar av fast ersättning ska genomföras från den 1
oktober 2021.
att det nyöppnade Brunnsgatan 11:s växelvårdsplatser blir
anslagsfinansierade enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i budget 2021 att införa ett
nytt system för fördelning av budgetmedel inom särskilt boende.
Förändringen påverkade både egen regi och externa utförare.

Syftet med förändringen var att det fanns ett behov av en modell som
var lättare att förstå och mer förutsägbar för verksamheten.
Ett krav på en ny modell, som inte fanns tidigare, var att det skulle
finnas incitament för verksamheten att arbeta för att uppnå
brukarnas individuella mål.
En ny modell skulle leda till mindre administration och
dubbelarbete, för myndigheten, verksamheten och
ekonomiadministrationen.

Förändringen skulle inte innebära en besparing för verksamheten,
och samma resurser som var avsatta totalt för särskilt boende skulle
finnas kvar.

Vid nämndens beslut om införandet, kommenterades att det kommer
finnas behov att justera modellen under året (2021) för icke önskade
effekter och modellens utformning skulle därför ses som preliminär
avseende, nivåer, ersättning per dygn och tidsintervall för
insatstiden.
Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (31)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-15
Uppföljning av modellen har genomförts under två heldagar med
samtliga egenregi chefer, verksamhetschef, ekonomer och strateger.
Även synpunkter från externa utförare har hämtats in via e-post.

Samtliga medverkande från egenregi är genomgående positiva till
förändringen men att det finns utrymme till förbättringar och då
huvudsakligen när det gäller hur stor ersättningen är och hur den
fördelas genom den fasta ersättningen. Även externa utförare
utrycker sig positiva till förändringen då mindre tid går åt till att
diskutera pengar och mer fokus på brukaren istället. Det som
behöver förbättras till externa utförare är det underlag som de får
betalt utifrån behöver bli tydligare.

Förvaltningen föreslår att den fasta ersättningen ska ändras och att
ändringen gäller från och med den 1 oktober 2021. Förvaltningen
föreslår inga andra förändringar av modellen i nuläget.

Yrkanden

Lundakvintetten yrkar bifall till förvaltningens förslag

att godkänna förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen till
förändringar av fast ersättning ska genomföras från den 1 oktober
2021.
att det nyöppnade Brunnsgatan 11:s växelvårdsplatser blir
anslagsfinansierade enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Underlag för beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-07

Beslutet skickas till
Verksamhetschefer
Externa utförare

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (31)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-15

§ 82 Vård- och omsorgsnämndens beslut om
åtgärder på grund av Coronaviruset med sjukdomen
Covid-19
Dnr VOO 2020/0242

I protokollet används ordet Lundakvintetten, vilket innefattar
följande personer:

Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag under perioden från
och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 december 2021
att vidta följande åtgärder som ett led i det nationella förebyggande
arbetet mot smittspridning:
Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande tillgängligheten av
kommunens lunchrestauranger och träffpunkter.
Besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den kapacitet som
krävs inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun inom
såväl kommunal som extern regi med anledning av ökad belastning i
verksamheten pga Covid – 19.

Sammanfattning

På grund av att det fortfarande pågår en smittspridning av Covid 19
och den ökande deltavarianten finns det anledning att förlänga
beslutet om åtgärder att gälla från den 1 oktober 2021 till och med
31 december 2021. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför
vård- och omsorgsnämnden
att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag under perioden från

och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 december 2021

att vidta följande åtgärder som ett led i det nationella förebyggande
arbetet mot smittspridning:

Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande tillgängligheten av
kommunens lunchrestauranger och träffpunkter.

Besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den kapacitet som
krävs inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun inom
Justerare

Utdragsbestyrkande
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såväl kommunal som extern regi med anledning av ökad belastning i
verksamheten pga Covid – 19.

Yrkanden

Lundakvintetten yrkar bifall till förvaltningens förslag

att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag under perioden från
och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 december 2021

att vidta följande åtgärder som ett led i det nationella förebyggande
arbetet mot smittspridning:

Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande tillgängligheten av
kommunens lunchrestauranger och träffpunkter.

Besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den kapacitet som
krävs inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun inom

såväl kommunal som extern regi med anledning av ökad belastning i
verksamheten pga Covid – 19.

Underlag för beslut

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06
Delegationsbeslut av nämndens ordförande 2021-08-30

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Ledningsgruppen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 83 Val till insynsplats med yttranderätt i vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott med anledning av
Anna Trulssons (SD) avsägelse av uppdrag i vård- och
omsorgsnämnden
Dnr VOO 2019/0022

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att befria Anna Trulsson (SD) från uppdraget i vård- och
omsorgsnämndens arbetsutskott och
att till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott för tiden till och
med utgången av 2022 utse ledamoten Gabriel
Nordquist (SD) till en insynsplats med yttranderätt och
sammanträdesarvode.

Beslutet skickas till
Gabriel Nordquist
Anna Trulsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84 Anmälan av delegationsbeslut
Dnr VOO 2021/0468
LSS

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 8 juni 2021
till och med den 12 september 2021
SoL

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 8 juni
2021 till och med den 12 september 2021.
Bostadsanpassning

Beslut tagna enligt 4-16 §§ BAB för perioden 1 juni 2021 till och med
den 6 september 2021
Övriga delegationsbeslut

Beslut 2021-08-30 om åtgärder till följd av coronavirus, Inga-Kerstin
Eriksson
Dnr VOO 2020/0197
Vård- och omsorg

Uppsägning pga personliga skäl, 2021-06-29, Johanna Bredmar
Avsked, 2021-08-19, Johanna Bredmar
Stöd och aktivering

Skriftlig varning, 2021-06-03, Anne Bing Tingström

Beslut gällande anmälan av och information om inträffad
personuppgiftsincident, 2021-06-23, Anna Borgius

Beslut om åtgärder till följd av coronavirus Anhörigcenter, 2021-0428, Anna Borgius
Beslut gällande begäran att få ta del av allmän handling enligt 2 kap.
14 § TF, 2021-07-13, Lena Carlereus
Ansökan om bidrag till funktionshinder- och andra ideella
organisationer 2021 (Föreningsbidrag), 2021-03-02, Anna Borgius

Ansökan om bidrag till aktiviteter som motverkar ensamhet bland
vård- och omsorgsnämndens målgrupper 2021, 2021-06-21, Anna
Borgius
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yttrande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, 202107-02, Anna Borgius
Beslut om åtgärder till följd av pandemin– Tekniska hjälpmedel,
2021-07-27, Susanne Berg

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att med ett godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (31)

Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 85 Kurser och konferenser
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna deltagande med ersättning i nämndens dialogdag kring
målen i verksamhetsplan 2022 på Habo gård i Lomma den 5
oktober 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86 Anmälningar
Dnr VOO 2021/0358

a. Protokollsutdrag KF 2021-06-22-23 § § 237 Reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun
Dnr VOO 2019/0518

b. Motion från Christoffer Brinkåker (SD) Förebyggande
säkerhetsåtgärder för hemvårdspersonal, Protokollsutdrag KF 202106-22-23 § 261
Dnr VOO 2020/0415

c. Protokollsutdrag KF 2021-06-22-23 § 254 Motion från
Miljöpartiet, IT-guide för äldre och ömsesidig integration
Dnr VOO 2020/0501

d. Program för ekologisk hållbar utveckling LundaEko 2021-2030,
Protokollsutdrag KF 2021-06-22-23 § 238
Dnr VOO 2020/0550

e. Motion från Helena Falk (V) och Jesper Sahlén (V) Förtjänsttecken
inom daglig verksamhet, Protokollsutdrag KF 2021-06-22-23 § 260
Dnr VOO 2020/0677

f. Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden SD,
Protokollsutdrag KF 2021-06-22-23 § 230
Dnr VOO 2021/0348

g. Handlingsplan intern kontroll 2022, kommungemensamma och
nämndspecifika kontrollaktiviteter
Dnr VOO 2021/0366

h. Avsägelse av uppdrag i 2021-08-16

i. Beslut av Integritetsskyddsmyndigheten 2021-08-13

Dnr VOO 2021/0388

j. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen samt
lagen om stöd och service per den 31 mars 2021
Dnr VOO 2021/0417

k. Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds kommun, per KF
beslut 2021-06-22
Dnr VOO 2019/0518
Justerare

Utdragsbestyrkande
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l. Protokollsutdrag KS 2021-05-05 § 166 Samverkansplan för
överenskommelsen med idéburen sektor
Dnr VOO 2020/0696

m. Motion - Jämlik och inkluderande rekrytering ska vara självklart i
Lund
Dnr VOO 2021/0426

n. Motion från S - Det är dags för Seniorernas hus

Dnr VOO 2021/0427

o. Vägledning personalföreträdares närvarorätt vid nämnder
Dnr VOO 2021/0436

p. Protokoll VOO AU 2021-08-25

q. Protokoll samverkansgrupp, 2021-08-25

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (31)

