
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (19) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-04-18 VOO 2018/0236  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2018-04-18 klockan 

17.00–20.35 

  

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande 

Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 

Mai Almén (S), tjänstgör ej § 35 pga jäv 

Pär-Ola Nilsson (S) 

Ronny Johannessen (M) 

Anette Mårtensson (MP) 

Martin Stensson (V) 

Tove Klette (L) 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Tjänstgörande ersättare Mira Melander (S), tjänstgör § 35 för Mai Almén (S) 

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD) 

  

Ersättare Piotr Szybek (S) 

Jerry Davidsson (M) 

Manaf Sababi (MP), from § 33 

Monika Lekander (L) 

Karin Oscarsson (V) 

Gunilla Wahlberg (V) 

John Lager (C) 

Cherry Batrapo (FI) 

  

Övriga Ann-Kristin Blomberg, HR-chef och tf förvaltningschef 

Bo Svensson, ekonomichef, tom § 41 

Lena Carlereus, myndighetschef 

Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 41 

Birgitta Åkerson, projektledare, § 34 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Anne Bing Tingström, verksamhetschef, tom § 33 

Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 33 

Helene Hellström, verksamhetschef, tom § 33 

Niclas Snygg, verksamhetschef, tom § 33 

Lena Hansen, Kommunal, tom § 41 

 

Justerare Fredrik Ljunghill (M) 

  

Paragrafer § 31-42 

  

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-04-25 kl. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (19) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-04-18 VOO 2018/0236  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

15:30 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Helena Falk 

  

  

Ordförande  

 Ann-Margreth Olsson (S) 

  

  

Justerare  

 Fredrik Ljunghill (M) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-04-18 

  

Paragrafer § 31-42 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-27 Datum då anslaget tas ned 2018-05-21 

  

Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund  

  

  

Underskrift  

 Helena Falk 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (19) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-04-18 VOO 2018/0236  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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  4 (19) 

    

    

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och Tove Klette (L) till 

ersättare samt 

  

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 

A, den 25 april 2018 kl. 15:30.   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 Förvaltningen informerar 
 

Verksamhetschefen Anne Bing Tingström informerar om 

verksamhetsberättelsen 2017 för stöd och aktivering för personer med 

funktionsnedsättning. 

  

Verksamhetschefen Helene Hellström informerar om 

verksamhetsberättelsen 2017 för boende och habilitering för personer 

med funktionsnedsättning. 

  

Verksamhetschefen Niclas Snygg informerar om verksamhetsberättelsen 

2017 för hemvård, rehabilitering och service. 

  

  

Sammanträdet ajourneras kl. 18:45-19:15 

  

  

Verksamhetschefen Veronica Welin informerar om 

verksamhetsberättelsen 2017 för särskilt boende för äldre.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 34 Utredningsuppdrag förbehållsbelopp 
mm 

Dnr VOO 2015/0331 

Sammanfattning 
I Ekonomi- och verksamhetsplan 2016-2018 beslutade 

kommunfullmäktige att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att göra 

en översyn av förbehållsbeloppen. I Internbudget och verksamhetsplan 

2016 har vård- och omsorgsnämnden gett vård- och 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av avgifter, 

förbehållsbelopp och subventioner för LSS-bostäder. 

Avgiftsuttaget av brukare för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 

hälso- och sjukvård begränsas utifrån socialtjänstlagen genom 

förbehållsbelopp och maxtaxa. Lund har med nuvarande modell fastställt 

högre förbehållsbelopp än vad som krävs enligt socialtjänstlagen. 

Förvaltningen har tidigare redovisat en utredning avseende maxtaxan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-20 § 303 i enlighet med vård- 

och omsorgsnämndens förslag om ändring av maxtaxan. 

Vård- och omsorgsnämndens nuvarande modell gällande subvention av 

bostadskostnader för personer med funktionsnedsättning har två olika 

ändamål.  

Dels begränsas hyresuttaget av brukare med funktionsnedsättning i LSS-

bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 

bostad (LSS 9 § 9) genom en maxhyra. Maxhyran gäller oavsett inkomst. 

(Motsvarande subvention avseende hyran finns inte för brukare inom 

särskilt boende för äldre.)  

Dels subventionerar vård- och omsorgsnämnden, genom nuvarande 

inriktning på kommunalt bostadsbidrag (KBH), även bostadskostnader 

för enskilda personer med funktionsnedsättning främst i ordinärt boende. 

Möjlighet att beviljas kommunalt bostadsbidrag, KBH, gäller oavsett 

inkomst. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår bla 

  

 att     upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 

(KBH) till personer med funktionsnedsättning from den 1 februari 2019. 

Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg. 

  

 att     fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 

bostadsbidrag 

-till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9) 

med behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

-till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med behov 

utifrån inkomst from den 1 februari 2019 

  

 att     beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 

återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder. 

  

 att     ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente utifrån fullmäktiges 

beslut 

  

 att     förvaltningen får i uppdrag att förhandla om införandetakten av 

bruksvärdeshyra i LSS-bostad med särskild service för vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9) 

  

 att     fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag till personer med 

funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån Göteborgsmodellen) from 

den 1 februari 2019 

  

 att     höja nuvarande förbehållsbelopp gällande ordinärt och särskilt 

boende för avgiftsuttag avseende hemtjänst, dagverksamhet och 

kommunal hälso- och sjukvård med 200 kr from den 1 februari 2019 

  

 att    som följd av ovanstående ändra förbehållsbeloppen för parboende 

from den 1 februari 2019 

  

 att    fastställa förslag till avgifter och tillämpningsregler 

  

att      under förutsättning att kommunfullmäktige inför kommunalt 

bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad med särskild service för 

vuxna (LSS 9 § 9), upphörande av nuvarande maxhyra för bostad med 

särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad from den 1 

februari 2019 

Beslutsunderlag 
Rev. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts skrivelse den 5 april 

2018 dnr 2015/0331. 

Bilaga Förslag Avgifter och tillämpningsregler 2018-04-05 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-03-27 § 20 

Remissyttrande föreningar KFR 2018-02-28 

Remissyttrande föreningar KPR 2018-02-26 
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Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-01-31 § 2 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-01-27 § 6 

Tjänsteskrivelse 2016-01-18 Utredningsdirektiv för de ”särskilda 

uppdrag” som ingår i verksamhetsplan 2016, dnr 2015/0331. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 9 december 2015, § 129 dnr   

2015/0331. 

Yrkanden 
Ann-Margreth Olsson (S) yrkar med instämmande av Mai Almèn (S), 

Christina Sjöström (MP), Fredrik Ljunghill (M), Ronny Johannessen 

(M), Pär-Ola Nilsson (S), Anette Mårtensson (MP), Martin Stensson (V), 

Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C) och Inga-Lisa Sjödin (M) 

bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå 

kommunfullmäktige 

 att        vård- och omsorgsnämndens ram tillförs 4 500 tkr från och med 

2019 för ökade kostnader som följer av redovisat förslag. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 
  

 att     upphöra med nuvarande inriktning på kommunalt bostadsbidrag 

(KBH) till personer med funktionsnedsättning from den 1 februari 

2019. Upphörandet avser även lägenheterna på Valdemars väg. 

  

 att     fastställa upprättat förslag till ny reglering av kommunalt 

bostadsbidrag 

-till brukare med LSS-bostad med särskild service för vuxna (LSS 9 § 9) 

med behov utifrån inkomst from den 1 februari 2019 

-till brukare inom särskilda boende för äldre (SoL 4 kap 1 §) med behov 

utifrån inkomst from den 1 februari 2019 

  

 att     beslut om kommunalt bostadsbidrag ska villkoras med 

återbetalning vid utbetalning på felaktiga grunder. 

  

 att     ändra vård- och omsorgsnämndens reglemente utifrån fullmäktiges 

beslut 

  

 att     förvaltningen får i uppdrag att förhandla om införandetakten av 

bruksvärdeshyra i LSS-bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskilt anpassad bostad (LSS 9 § 9) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 att     fastställa förslag till kommunalt bostadsbidrag till personer med 

funktionsnedsättning i ordinärt boende (utifrån 

Göteborgsmodellen) from den 1 februari 2019 

  

 att     höja nuvarande förbehållsbelopp gällande ordinärt och särskilt 

boende för avgiftsuttag avseende hemtjänst, dagverksamhet och 

kommunal hälso- och sjukvård med 200 kr from den 1 februari 

2019 

  

 att    som följd av ovanstående ändra förbehållsbeloppen för parboende 

from den 1 februari 2019 

  

 att    fastställa förslag till avgifter och tillämpningsregler 

  

 att        vård- och omsorgsnämndens ram tillförs 4 500 tkr från och med 

2019 för ökade kostnader som följer av redovisat förslag. 

  

  

Samt vård- och omsorgsnämnden beslutar 
  
att      under förutsättning att kommunfullmäktige inför kommunalt 

bostadsbidrag till brukare med LSS-bostad med särskild service för 

vuxna (LSS 9 § 9), upphörande av nuvarande maxhyra för bostad 

med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 

from den 1 februari 2019. 

  

  

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Instämmer i Ann-Margreth Olssons (S) med fleras yrkande. 

Förbehållsbeloppet bör höjas. /Cherry Batrapo (FI) 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 

Verksamhetschefer 

Ekonomigruppen 

Myndighetsfunktionen   
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§ 35 Ansökan om bidrag avseende smart 
vit käpp 

Dnr VOO 2017/0230 

Jäv 
Mai Almén (S) tjänstgör ej pga jäv. 

Sammanfattning 
Projektet Ökad självständighet för synskadade med hjälp av elektroniskt 

ledstråk ansökte den 17 januari 2017 om bidrag från medel som 

kommunstyrelsen har avsatt för genomförande av planen delaktighet och 

jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Bidraget ska projektet 

använda till att utveckla en smart vit käpp. 

Lunds kommunala funktionshinderråd föreslog den 4 april 2017 att 

kommunstyrelsen ska tillstyrka ansökan. 

Projektet ligger utanför vård och omsorgsnämndens uppdrag varför 

förvaltningen förordar att nämnden inte ansvarar för projektet men att 

kommunstyrelsen beviljar medel till projektet enligt ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag 2017-01-17 

Meddelande från kommunkontoret 2017-03-15 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 36 Penninggåva till särskilt boende 
Vevrehemmet 

Dnr VOO 2017/0496 

Sammanfattning 
Särskilt boende Äldre har underrättats att en penninggåva på 20 000 kr 

har lämnats till Vevrehemmet, Veberöd, Lunds kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Kopia på skrivelse som är bevittnad 2017-10-02. 

Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse datum 2017-10-02 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att tacksamt mottaga penninggåvan samt 

att enhetschef i samråd med personal på Vevrehemmet disponerar 

penninggåvan till en uppmuntran för personalen. 

  

Beslut expedieras till: 

Vårdboende Vevrehemmet   
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§ 37 Ansökan från Attendo Sverige AB 
gällande hemvård, LOV 

Dnr VOO 2018/0214 

Sammanfattning 
Attendo Sverige AB har inkommit med en ansökan/anbud om att utföra 

hemvård, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård inom hemvårdsområde Klostergården i Lunds kommun. 

  

Upphandlingsenheten har kontrollerat företagets ekonomiska och 

finansiella ställning enligt kraven i förfrågningsunderlaget, vilka bedöms 

vara uppfyllda. 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen träffade den 15 mars Attendos 

regionchef och biträdande regionchef för avstämning av utförarens 

förmåga att tillgodose de krav som Lunds kommun ställer. 

Verksamhetskraven bedöms vara uppfyllda. 

  

Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna Attendos ansökan/anbud 

om att utföra hemvård, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och 

kommunal hälso- och sjukvård inom hemvårdsområde Klostergården i 

Lunds kommun och teckna avtal från och med 2018-05-01 och 

tillsvidare. 

  

Beslutsunderlag 
Anbud från Attendo Sverige AB, daterad 2018-02-27 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-23 

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna Attendos ansökan/anbud om att utföra hemvård, ett 

samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård inom hemvårdsområde Klostergården i Lunds kommun, 

samt 

att uppdra åt ordförande och tf vård- och omsorgsdirektör att teckna 

avtal med Attendo Sverige AB från och med 2018-05-01 och 

tillsvidare. 
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Beslut expedieras till: 

Attendo Sverige AB, Malin Fredgardh Huber 

Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson 

Akten 
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§ 38 Delårsrapport per 31 mars 2018 
Dnr VOO 2018/0061 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fastställde verksamhetsplan och 

internbudget för 2018 i december föregående år. Löpande arbetet bedrivs 

inom ramen för nämndens beslut samtidigt pågår arbetet med verk-

samhetsutveckling genom flera projekt och effektiviseringar både på kort 

och lång sikt. Det senare i syfte att ha balans utifrån kommun-

fullmäktiges ekonomiska treårsplan. 

Periodens resultat efter tre månaders verksamhet är plus 24,5 mnkr varav 

Sol- verksamheten redovisar plus 7,9 mnkr, LSS- verksamheten plus 14,9 

mnkr och gemensamt vård och omsorg plus 1,8 mnkr. 

Prognosen som baseras på verksamheternas bedömningar efter tre 

månaders verksamhet är plus 21,4 mnkr, varav SoL- verksamhet minus 

1,1 mnkr, LSS- verksamhet plus 20,3 mnkr och gemensam verksamhet 

plus 2,2 mnkr. 

Beträffande investeringar är bedömningen att beviljade medel disponeras 

under året. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2018 dnr 

2018/0061. 

Bilaga: Delårsrapport Mars och Indikatorer för styrning och uppföljning 

av verksamheten 2018. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att att godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2018 samt 

  

att att överlämna lämna delårsrapporten per den 31 mars 2018 till 

kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   
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§ 39 Anmälan av delegationsbeslut  
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 8 mars 2018 till 

och med den 10 april 2018. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 8 mars 

2018 till och med den 10 april 2018. 

  

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 3 februari 2018 

till och med den 5 april 2018. 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Hemvård, rehabilitering, stöd och service, HRSS 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2018-02-16, Niclas Snygg 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att med ett godkännande lägga anmälningarna till handlingarna.   
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§ 40 Kurser och konferenser 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att Karin Oscarsson (V), Tove Klette (L) och Ronny 

Johannessen (M) deltar i Frågestunden om förslaget till Lunds 

Överenskommelse med idéburen sektor onsdagen den 25 april 2018 

kl. 14:00-16:00 i Knutsalen på Rådhuset i Lund.   
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§ 41 Anmälningar 
Dnr VOO 2018/0102 

 

Verksamhetsberättelser boende och habilitering 2017 

Dnr VOO 2018/0008 

  

Verksamhetsberättelser Gemensam administration 2017 

Dnr VOO 2018/0034 

  

Verksamhetsberättelser HRSS 2017 

Dnr VOO 2018/0011 

  

Verksamhetsberättelser Myndighetsfunktionen 2017 

Dnr VOO 2018/0033 

  

Verksamhetsberättelser Särskilt boende för äldre 2017 

Dnr VOO 2018/0010 

  

Verksamhetsberättelser stöd och aktivering 2017 

Dnr VOO 2018/0009 

  

Verksamhetsberättelser Externa utförare 2017 

Dnr VOO 2017/0630 

  

Patientnämndens i Skåne årsberättelse 2017 

Dnr VOO 2018/0180 

  

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2018-03-13 

  

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-01 § 28 

  

Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-01 § 34 
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2018-03-15 

Dnr VOO 2018/0212 

  

Protokoll från samverkansgruppen 2018-03-27 

  

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 Översyn kommunala rådens 

Regler 

Dnr VOO 2018/0251 

  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni 2017 

Dnr VOO 2018/0244 

  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 

2017 

Dnr VOO 2018/0245 

  

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslut 2017-03-03 Extra förmåner 

under semesterperioden 2018-06-01--08-31 

Dnr VOO 2018/0221 

  

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  


