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Samverkansgrupp
Förvaltningsövergripande
Plats: Digitalt via Teams
Datum och tid: Onsdagen den 28 april, 2021, kl. 10:00-12:00

Närvarande
För arbetsgivaren
Anna Borgius, Vård- och
omsorgsdirektör
Per Lövgren, Ekonomichef
Johanna Bredmar, HR-chef
Hanna Olofsson, HR-konsult
Emmi Westerlund, Kvalitetsstrateg
(punkt 7)

För arbetstagarparten
Anselmo Marin Zarate, Kommunal
Cina Erixon, Kommunal
Patrik Johansson, Vision
Isabel Nyman Sandberg,
Fysioterapeuterna
Joel Economou, Sveriges
arbetsterapeuter
Joanna Mavéus, Vårdförbundet

Ej närvarande
-

Ej närvarande
Gregorio Macario Hernandez, SSR

Underskrifter
Sekreterare:
Hanna Olofsson
Ordförande:
Anna Borgius
Justerare:
Cina Erixon, Kommunal
Patrik Johansson, Vision
Isabel Nyman Sandberg, Fysioterapeuterna
Joel Economou, Sveriges arbetsterapeuter
Joanna Mavéus, Vårdförbundet
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§1

Val av justerare och justeringsdatum
Arbetsgivare och fackliga organisationer är överens om att protokollet justeras
via tjänsten digitala underskrifter onsdagen den 5 maj. Justerare är Cina Erixon,
Kommunal, Patrik Johansson, Vision, Isabel Nyman Sandberg, Fysioterapeuterna,
Joel Economou, Sveriges arbetsterapeuter och Joanna Mavéus, Vårdförbundet.

§2

Föregående protokoll
Inga synpunkter lämnades.

§3

Nämndsärenden
Samverkansärenden:
 Punkt 5 – Svar på skrivelse från S V Fi om Stoppa införandet
av ”hälsoscheman” i Lunds kommun, Dnr VOO 2021/0202
Information enligt samverkan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har inkommit med
en skrivelse som föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att införandet av
hälsosscheman stoppas, att olika alternativ för avskaffandet av delade turer tas
fram, att framtidens schemaläggning ses över i samråd med fackliga
organisationer och att erforderliga riskanalyser görs samt
att avskaffandet av delade turer delvis finansieras genom den nationella
förstärkningen av äldreomsorgen.
Arbetsgivaren informerar om att hälsosamma schema möjliggör införande av
heltid som norm och borttagning av delade turer samtidigt som det minskar
behovet av timanställd personal och bidrar till bättre kvalitet för brukare.
Förvaltningen föreslår att det arbete som påbörjats med hälsosamma scheman
fortlöper. Effekterna av införandet av hälsosamma scheman kommer att följas
upp och utvärderas.
Fysioterapeuterna undrar vilka risker som framkommit i samband med de
riskbedömningar som genomförts. Arbetsgivaren svarar att totalt har 120 risker
identifierats vilka vid ett partgemensamt möte summerats till sju risker.
Riskerna berör schema, brist på delaktighet, ökad sjukskrivning, brist på
återhämtning, påverkan på ekonomi och privatliv samt ökad
personalomsättning.
Beslut enligt samverkan
Konstateras att ärendet är samverkat.
 Punkt 6 - Uppföljning maj 2021 avseende arbetet med måltider för äldre
inom ordinärt boende, Dnr VOO 2020/0562
Information enligt samverkan
Vård- och omsorgsnämnden beslutade under 2020 att ställa sig bakom
förvaltningens förslag till ny inriktning avseende måltider för äldre inom
ordinärt boende. Nämnden beslutade även att arbetet ska följas upp i maj och
november 2021.
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Arbetsgiavren informerar om att Hemvården och Måltidsservice har påbörjat ett
gemensamt arbete med att ta fram matkasse för leverans i ordinärt boende. Det
planeras för matkasse med ett heldygnskoncept för samtliga dagar i veckan. Det
pågår även framtagande av en projektplan för ett pilotprojekt gällande matkasse
i hemmet på hemvårdsområdena Väster och Norra Fäladen.
Myndighetsfunktionen har fått i uppdrag att ta fram förslag till nya riktlinjer för
måltider i ordinärt boende och under hösten 2021 kommer verksamhetschef
inom Hemvård, stöd och rehabilitering genomföra en work-shop med privata
näringslivet.
Arbetsgivaren informerar vidare att i februari 2021 beslutade vård- och
omsorgsnämnden att inrätta möjlighet till lunch för seniorer 65+ i Dalby i
befintliga lokaler vilket planering pågår för.
Vårdförbundet framför att de kan se ett behov av att ta fram en måltidsplan som
gäller för samtliga boenden i förvaltningen då måltiderna i dagsläget ser olika ut.
Beslut enligt samverkan
Konstateras att ärendet är samverkat.
 Punkt 7 – Statsbidrag 2021 – Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer, Dnr VOO 2021/0266
Information enligt samverkan
Vård- och omsorgsnämnden har erhållit statsbidraget att ”Säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer”. Statsbidraget är på 39,8 mnkr och kommer
betalas ut årligen från och med 2023. Det finns inga krav på vad statsbidraget
ska användas till och förvaltningen har som förslag att det används i enlighet
med nämndens verksamhetsplan för 2021 för att intensifiera utvecklingsarbetet
inom de strategiskt prioriterade områdena välfärdsteknik, förebyggande
insatser, rehabilitering/habilitering, civilsamhället, alternativa boendeformer
och attraktiv arbetsgivare
Beslut enligt samverkan
Konstateras att ärendet är samverkat.
 Punkt 9 – Ansökan/anbud enligt LOV avseende personlig assistans enligt
LSS och icke vals alternativet, Vivant Assistans AB, Dnr VOO 2021/0235
Information enligt samverkan
Vivant Assistans AB har inkommit med ansökan om att utföra personlig assistans
enligt 9 § 2 p. 2 LSS ickevalsalternativet. Förvaltningens sammantagna
bedömning är att företaget inte uppfyller de ställda kraven med anledning av att
de inte har ledningssystem för systematiskt kvalitetsarete, har brister i
klagomålshantering och inte inte möjliggjort referenstagning. Förvaltningen
föreslår därför att nämnden inte ska godkänna dem som utförare.
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Beslut enligt samverkan
Konstateras att ärendet är samverkat.
 Punkt 10 - Förlängning av avtal avseende Brunnsgatan 15 A, Vardaga AB,
Dnr VOO 2021/0255
 Punkt 11 - Förlängning av avtal avseende Solbacken, Vardaga AB, Dnr
VOO 2021/0256
 Punkt 12 - Förlängning av avtal avseende Björkbacken, Förenade Care AB,
Dnr VOO 2021/0257
 Punkt 13 - Förlängning av avtal avseende Fäladshöjden, Norlandia Care
AB, Dnr VOO 2021/0258
Information enligt samverkan
Lunds kommun har sedan 2015-09-01 avtal med Vardaga AB avseende driften av
särskilt boende Österbo (som under avtalstiden flyttat över till Brunnsgatan 15
A) och Solbacken. Uppföljning av verksamheterna visar på goda resultat och
avtalen kommer förlängas i tre år.
Lunds kommun har sedan 2015-09-01 avtal med Förenade Care AB avseende
driften av särskilt boende Björkbacken. Uppföljningen av verksamheterna visar
på goda resultat och avtalet kommer förlängas tre år.
Lunds kommun har sedan 2015-09-01 avtal med Norlandia Care AB avseende
driften av särskilt boende Fäladshöjden. Uppföljningen av verksamheterna visar
på goda resultat och avtalet kommer förlängas tre år.
Beslut enligt samverkan
Konstateras att ärendena är samverkade.
Arbetsgivaren ger därefter en kort beskrivning av innehållet i övriga ärenden
som finns på dagordningen till nämnd och arbetsutskott den 28 april 2021.
§4

Ekonomi
 Nämndens yttrande över KS budgetförslag 2022
Arbetsgivaren informerar att Kommunstyrelsen har flyttat fram beslut om
budget för 2022 till oktober 2021. Den 17 maj kommer förvaltningen erhålla
förslag från Kommunstryelsen och yttrande ska lämnas senaste den 24 augusti.
Förvaltningen kommer ta upp förslaget i nämnden den 16 juni.


Delårsrapport 1 och tidplan - information

Arbetsgivaren informerar om att delårsrapporten kommer läggas på bordet till
nämnden den 11 maj och därefter skickas till Kommunkontoret den 12 maj.
Arbetsgivaren har bjudit in samverkansgruppen till ett extra samverkansmöte
den 11 maj.
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Arbetsgivaren framför vidare att stöd- och serviceplan för framtida byggnationer
kommer tas upp i nämnden i juni.
§5

Arbetsmiljö och hälsa

§6

Medarbetare
 Chefens uppdrag
Arbetsgivaren informerar om att arbetet med chefens uppdrag har pågått under
en längre tid där temadag med samverkansgruppen och workshop med
ledningsgruppen varit några aktiviteter.
Arbetsgivaren kan konstatera att mycket av det som framkommit ligger i linje
med kommunens förväntansdokument Att leda i lund, men ser ett behov av att
komplettera dokumentet. I samband med översynen av stödfunktionerna i
förvaltningen framkom även att chefens uppdrag behöver förtydligas vilket har
genomförts (finns under samverkansgruppens nätverksplats).
Arbetsgivaren ställer frågan om fackliga organisationer har några synpunkter på
dokument innehållande förtydligande av chefens uppdrag. Fackliga
organisationer har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag.
Arbetsgivaren framför att efter dagens samverkansmöte kommer layouten på
dokumentet ses över och samtliga chefer kommer bjudas in till en workshop för
implementering den 4 juni.

§7

Övrigt
 Rutin och checklista vid förändring av verksamhet
Arbetsgivaren har tagit fram en ny intern rutin för administrativ personal och
chefer som ska användas vid förändring av verksamhet (finns under
samverkansgruppens nätverksplats). Syftet med rutinen är att processen för
förändring av verksamhet ska inledas i god tid samt att inga steg ska missas.
Kommunal ser ett behov av att komplettera dokumentet med ytterligare
riskbedömningar då det enbart tas upp på verksamhetschefnivå. De anser att det
även bör finnas med på enhetschefsnivå. Arbetsgivaren tar frågan med sig och
kommer ändra i rutinen.


Covid-19

Testade brukare
Arbetsgivaren informerar om att det totalt har genomförts 3719 tester av
brukare i förvaltningen. Motsvarande siffra vecka 17 var 3692. I dagsläget finns
inga smittade brukare i förvaltningen.
Arbetsgivaren redogör för antalet smittade brukare under de senaste veckorna:
Vecka 16
2 brukare
Vecka 15
2 brukare
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Vecka 14
Vecka 13
Vecka 12
Vecka 11
Vecka 10
Vecka 9
Vecka 8
Vecka 7
Vecka 6
Vecka 5
Vecka 4
Vecka 3
Vecka 2
Vecka 1
Vecka 53
Vecka 52
Vecka 51

7 brukare
5 brukare
3 brukare
1 brukare
1 brukare
2 brukare
3 brukare
10 brukare
14 brukare
21 brukare
24 brukare
46 brukare
55 brukare
37 brukare
54 brukare
66 brukare
72 brukare

Testad personal
Arbetsgivaren informerar om att det totalt har genomförts 6391 tester av
personal i förvaltningen och jämför med vecka 16 då motsvarande siffra var
6355. Totalt har 554 medarbetare testats positiva för covid-19 sedan maj 2020.
Motsvarande siffra under vecka 16 var 551.
Frånvaro
Arbetsgivaren presenterar statistik avseende sjukfrånvaro och frånvaro för vård
av barn (VAB) för veckorna 13-16. Sjukfrånvaron per den 26 april var 8,02%
(jmf 19 april, 6,54%). Frånvaro för VAB ligger på en låg nivå i jämförelse med
tidigare år.
Arbetsgivaren framför att sjukfrånvaron för hela mars var 7,4% vilket kan
jämföras med 13,5% för 2020 och 9,8% 2019. Arbetsgivaren presenterar
sjukfrånvaron per verksamhetsområde (finns under samverkansgruppens
nätverksplats).
Beslut kring träffpunkterna
Arbetsgivaren informerar om att det har fattats beslut om att öppna
träffpunkterna för uteaktiviteter från och med den 17 maj. Det kommer
genomföras ungefär en aktivitet i veckan och föranmälan måste göras till de
totalt 8 platserna. Extra bemanning kommer sättas in vid aktiviteterna för att
säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.
Vaccinationer
Arbetsgivaren informerar om att vaccinationerna löper på bra. Samtlig personal
och samtliga brukare som har erbjudits vaccination och som har tackat ja har nu
fått sin första dos.
Arbetsgivaren har haft avstämning med Region Skåne som framfört att det varit
flera som inte kommit till uppföljningstillfället för vaccinering trots att de bokat
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tid. Dessa personer kommer nu få ta sin dos i samband med att fas 4 erbjuds
vaccinering. Arbetsgivaren har fram till den 30 april på sig att boka
personalvaccinering.


Avsaknad av ledningsgruppens minnesanteckningar på Inloggad (anmält av
Vision)

Vision har tidigare framfört att de saknar förvaltningsledningsgruppens
minnesanteckningar på Inloggad. Arbetsgivaren framför att minnesanteckningar
inte kommer publiceras på Inloggad men att en sida kommer skapas för
publicering av de beslut som fattas. Sidan kommer öppnas i samband med nästa
beslut. Information kommer gå ut i Chefsnytt.


Uppföljning kring LAS-listan (anmält av SSR)

Kommunal och SSR har tidigare efterfrågat återkoppling kring fackliga
organisationers behörighet till LAS-listan. Arbetsgivaren framför att det finns
möjlighet till läsbehörighet i systemet Winlas och att frågan har lyfts till
Kommunkontoret som arbetar med att ta fram en likvärdig hantering för hela
kommunen.
§8

Ärenden till nästa gång

§9

Avstämning av dagens möte
Vid protokollet/Hanna Olofsson

