
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (32) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 VOO 2018/0335  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Habo gård, Habovägen 6, Lomma, 2018-06-19 klockan 17.00–18.55 

  

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 65 

Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 

Mai Almén (S) 

Pär-Ola Nilsson (S) 

Anette Mårtensson (MP) 

Martin Stensson (V) 

Tove Klette (L) 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Tjänstgörande ersättare Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) 

Jerry Davidsson (M), tjänstgör för Dan Backman (KD) 

  

Ersättare Mira Melander (S) 

Piotr Szybek (S) 

Manaf Sababi (MP), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) tom § 64 

Daniel Kronmann (L) 

Monika Lekander (L) 

Karin Oscarsson (V) 

Gunilla Wahlberg (V) 

John Lager (C) 

Cherry Batrapo (FI) 

  

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

Lena Carlereus, myndighetschef, from § 63 

Bo Svensson, ekonomichef, tom § 63 

Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 74 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Linus Telsing, projektledare, tom § 63 

Lars Öst, Vision, tom § 74 

 

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Paragrafer § 56-75 

  

Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund den 26 juni 

2018 kl. 09.00 

 

Underskrifter  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (32) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 VOO 2018/0335  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Sekreterare  

 Helena Falk 

  

  

Ordförande  

 Ann-Margreth Olsson (S) 

  

  

Justerare  

 Inga-Kerstin Eriksson (C) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Vård- och omsorgsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-06-19 

  

Paragrafer § 56-75 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-28 Datum då anslaget tas ned 2018-07-20 

  

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

  

  

Underskrift  

 Helena Falk 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (32) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-06-19 VOO 2018/0335  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 
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§ 58 Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Stångby, Lunds kommun ........... 6 
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§ 62 Förslag till hyresavtal avseende Kryptan 10, Södra Sandby, Lunds kommun .................. 14 
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§ 73 Anmälningar ...................................................................................................................... 30 

§ 74 Förvaltningen informerar ................................................................................................... 32 

§ 75 Sekretess - Anmälningar .............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till justerare och Tove Klette (L) till 

ersättare samt 

  

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 26 juni 

2018 kl. 09:00.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 57 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att  skjuta fram punkten Förvaltningen informerar till efter punkten 

Anmälningar samt 

att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 58 Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och 
del av 17:1 m.fl. i Stångby, Lunds 
kommun  

Dnr VOO 2018/0298 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för Stångby, 

Lunds kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny 

bostadsbebyggelse. Inom området planeras gator, en förskola, ett 

gruppboende samt park med en damm. 

  

Vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun ser positivt på att det 

planeras för en gruppbostad eftersom behovet är stort av LSS-bostäder. 

  

Vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun förväntar sig att alla 

tillgänglighetsaspekter följs fullt ut så att det blir tillgängligt för alla i den 

fortlöpande processen. Det är också viktigt att tillgänglighet diskuteras 

med kommunens tillgänglighetsrådgivare. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 2018-05-21 

Planbeskrivning upprättad 2018-04-06 

Detaljplanekarta med bestämmelser 2018-04-06 

Illustration 2018-04-06 

Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-06 

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Tove Klette 

(L), Fredrik Ljunghill (M), Jerry Davidsson (M), Martin Stensson (V), 

Anette Mårtensson (MP), Ann-Margreth Olsson (S), Mai Almén (S), Pär-

Ola Nilsson (S) och Inga-Lisa Sjödin (M) bifall till att som vård- och 

omsorgsnämndens yttrande översända tjänsteskrivelsen av den 21 

maj 2018.  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     som sitt yttrande översända tjänsteskrivelse 2018-05-21. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Protokollsanteckningar 
Inga-Kerstin Eriksson (C) inger en protokollsanteckning, i vilken Cherry 

Batrapo (FI), Martin Stensson (V) och Anette Mårtensson (MP) 

instämmer, med följande lydelse: Centerpartiet är emot planen eftersom 

den förbrukar högproduktiv åkermark. Vi accepterar att det byggs på 

anstaltsområdet./ Inga-Kerstin Eriksson (C)  

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 59 Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl. i 
Lund, Lunds kommun  

Dnr VOO 2018/0300 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan som ligger 

inom stadsdelen Stora Råbylund, Lunds kommun. Syftet med 

detaljplanen är att pröva lämpligheten för ny flerbostadsbebyggelse i 3-6 

våningar samt radhusbebyggelse. Inom området planeras även tillhörande 

gator, gång- och cykelvägar, torg och parkmark samt skola med 

idrottshall, kontor, handel och ett äldreboende. 

  

Vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun ser positivt på att det 

planeras för ett äldreboende i denna detaljplan. Dock är förslaget 

till placering av äldreboendet mindre bra på grund av det långa avståndet 

till kommunikationen samt ljudstörningar som de äldre personerna kan 

bli utsatta för. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att en ny alternativ 

placering tas fram med anledning av att det är viktigt med god 

kommunikation till exempel hållplats för av- och påstigning i anslutning 

till äldreboendet samt att boendemiljön är hälsosam för de äldre 

personerna. 

  

Vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun föreslår att 

stadsbyggnadskontoret prövar vidare om ett LSS-boende kan få plats i 

detaljplanen eftersom det finns ett stort behov av dessa. 

  

Vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun förväntar sig att alla 

tillgänglighetsaspekter följs fullt ut så att det blir tillgängligt för alla i den 

fortlöpande processen. Det är också viktigt att tillgänglighet diskuteras 

med kommunens tillgänglighetsrådgivare. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-07 

Planbeskrivning upprättad 2018-04-06 

Detaljplanekarta med bestämmelser 2018-04-06 

Illustration 2018-04-06 

Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2018-04-06 

Yrkanden 
Mai Almén (S) yrkar med instämmande av Tove Klette (L), Fredrik 

Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jerry Davidsson (M), Martin 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Stensson (V), Anette Mårtensson (MP), Ann-Margreth Olsson (S), Pär-

Ola Nilsson (S) och Inga-Lisa Sjödin (M) att vård- och 

omsorgsnämnden som sitt yttrande översänder tjänsteskrivelsen av den 7 

juni 2018. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande översända tjänsteskrivelsen av den 7 juni 2018. 

Beslut expedieras till: 

Byggnadsnämnden 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 60 Förslag till hyresavtal, gruppbostäder 
Gränden, Lunds kommun 

Dnr VOO 2017/0517 

Sammanfattning 
Lunds Kommun har planerat tillsammans med Lunds Kommuns 

fastighetsbolag AB (LKF) att uppföra en gruppbostad med 6 st 

lägenheter i kv. Gränden, Lunds kommun, med tillhörande 

gemensamhetslokal samt personallokal. 

Vård och omsorgsnämnden i Lunds kommun beslutade vid sammanträdet 

2017-10-25 att teckna samarbetsavtal med Lund Kommuns 

fastighetsbolag AB. 

Utifrån samarbetsavtalet har Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 

lämnat ett förslag till hyresavtal som avser nybyggnation av gruppbostad 

med 6 st lägenheter med färdigställande 2021. 

Gruppbostaden innebär en utökning av antal LSS bostäder för att möta 

det ökade behovet som vård- och omsorgsnämnden har redovisat i EVP 

2018-2020. Målgruppen är brukare som har beslut om bostad med 

särskild service. 

Utifrån behovet av lägenheter i gruppbostad föreslår vård- och 

omsorgsförvaltningen att vård- och omsorgsnämnden i Lunds 

kommun ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med 

Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-23 

Hyresavtal med bilagor. 

Samarbetsavtal 

  

Yrkanden 
Mai Almén (S) yrkar med instämmande av Tove Klette (L), Fredrik 

Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jerry Davidsson (M), Martin 

Stensson (V), Anette Mårtensson (MP), Ann-Margreth Olsson (S), Pär-

Oa Nilsson (S) och Inga-Lisa Sjödin (M) bifall till förvaltningens förslag 

med tilläggsyrkandet 

att förvaltningen före tecknandet av hyresavtalet tillsammans med LKF 

går igenom vilka dokument, standarder, kravlistor och funktionsprogram 

som gäller som krav samt följer upp kraven. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att tf förvaltningsdirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal med 

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). 

att förvaltningen före tecknandet av hyresavtalet tillsammans med LKF 

går igenom vilka dokument, standarder, kravlistor och 

funktionsprogram som gäller som krav samt följer upp kraven. 

Beslut expedieras till: 

Lunds kommunala Fastighetsbolag, Peter Ovenlund, Byggchef, 

Verksamhetschef, Helene Hellström 

Akten 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 12 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 61 Förslag till hyresavtal 
servicelägenheter, Gränden, Lunds 
kommun 

Dnr VOO 2017/0518 

Sammanfattning 
Lunds Kommun har planerat tillsammans med Lunds Kommuns 

fastighetsbolag AB (LKF) att uppföra 10 st servicelägenheter i kv. 

Gränden, Lunds kommun, med tillhörande gemensamhetslokal samt 

personallokal. 

Vård och omsorgsnämnden i Lunds kommun beslutade vid sammanträdet 

2017-10-25 att teckna samarbetsavtal med Lund Kommuns 

fastighetsbolag AB. 

Utifrån samarbetsavtalet har Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 

lämnat ett förslag till hyresavtal som avser nybyggnation av 10st 

servicelägenheter med färdigställande 2021. 

  

Servicelägenheterna innebär en utökning av antalet LSS- bostäder för att 

möta det ökade behovet som vård- och omsorgsnämnden har redovisat i 

EVP 2018-2020. Målgruppen är brukare som har beslut om bostad med 

särskild service. 

  

Utifrån behovet av servicelägenheter föreslår vård- och 

omsorgsförvaltningen att vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun 

ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Lunds 

Kommuns Fastighetsbolag AB. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-22 

Hyresavtal med bilagor. 

Samarbetsavtal 

  

Yrkanden 
Mai Almén (S) yrkar med instämmande av Tove Klette (L), Inga-Kerstin 

Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Jerry Davidsson (M), Martin 

Stensson (V), Anette Mårtensson (MP), Ann-Margreth Olsson (S), Pär-

Ola Nilsson (S) och Inga-Lisa Sjödin (M) bifall till förvaltningens förslag 

med tilläggsyrkandet 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att förvaltningen före tecknandet av hyresavtalet tillsammans med LKF 

går igenom vilka dokument, standarder, kravlistor och funktionsprogram 

som gäller som krav samt följer upp kraven. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att tf förvaltningsdirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal med 

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). 

att förvaltningen före tecknandet av hyresavtalet tillsammans med LKF 

går igenom vilka dokument, standarder, kravlistor och 

funktionsprogram som gäller som krav samt följer upp kraven.  

Beslut expedieras till: 

Lunds kommunala Fastighetsbolag, Peter Ovenlund, Byggchef, 

Verksamhetschef, Helene Hellström 

Akten 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 14 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 62 Förslag till hyresavtal avseende 
Kryptan 10, Södra Sandby, Lunds 
kommun 

Dnr VOO 2017/0514 

Sammanfattning 
Lunds Kommun har planerat tillsammans med Lunds Kommuns 

fastighetsbolag AB (LKF) att uppföra 10 st servicelägenheter i kv. 

Kryptan 10, Södra Sandby, Lunds kommun, med tillhörande 

gemensamhetslokal samt personallokal. 

Vård och omsorgsnämnden i Lunds kommun beslutade vid sammanträdet 

2017-10-25 att teckna samarbetsavtal med Lund Kommuns 

fastighetsbolag AB. 

Utifrån samarbetsavtalet har Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 

lämnat ett förslag till hyresavtal som avser nybyggnation av 10 st 

servicelägenheter med färdigställande 2020-2021. 

  

Servicelägenheterna innebär en utökning av antalet LSS- bostäder för att 

möta det ökade behovet som vård- och omsorgsnämnden i Lunds 

kommun har redovisat i EVP 2018-2020. Målgruppen är brukare som har 

beslut om bostad med särskild service. 

  

Utifrån behovet av servicelägenheter föreslår vård- och 

omsorgsförvaltningen att vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun 

ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal med Lunds 

Kommuns Fastighetsbolag AB. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-07 

Hyresavtal med bilagor. 

Samarbetsavtal 

  

Yrkanden 
Mai Almén (S) yrkar med instämmande av Tove Klette (L), Inga-Kerstin 

Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Jerry Davidsson (M), Martin 

Stensson (V), Anette Mårtensson (MP), Ann-Margreth Olsson (S), Pär-

Ola Nilsson (S) och Inga-Lisa Sjödin (M) bifall till förvaltningens förslag 

med tilläggsyrkandet 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 15 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att förvaltningen före tecknandet av hyresavtalet tillsammans med LKF 

går igenom vilka dokument, standarder, kravlistor och funktionsprogram 

som gäller som krav samt följer upp kraven. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att tf förvaltningsdirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal med 

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). 

att förvaltningen före tecknandet av hyresavtalet tillsammans med LKF 

går igenom vilka dokument, standarder, kravlistor och 

funktionsprogram som gäller som krav samt följer upp kraven. 

Beslut expedieras till: 

Lunds kommunala Fastighetsbolag, Peter Ovenlund, Byggchef, 

Verksamhetschef, Helene Hellström 

Akten 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 16 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 63 Månadsuppföljning per 31 maj 2018 
Dnr VOO 2018/0061 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fastställde verksamhetsplan och 

internbudget för 2018 i december föregående år. Det löpande arbetet 

bedrivs inom ramen för nämndens beslut samtidigt pågår arbetet med 

verksamhetsutveckling genom flera projekt och effektiviseringar både på 

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

kommunfullmäktiges ekonomiska treårsplan. 

Periodens resultat efter fem månaders verksamhet är plus 23,6 mnkr 

varav Sol- verksamheten redovisar plus 6,3 mnkr, LSS- verksamheten 

plus 15,2 mnkr och gemensamt vård och omsorg plus 2,1 mnkr. 

Prognosen som baseras på fem månaders verksamhet samt 

verksamhetens bedömningar redovisar ett sammanlagt plus på 32,4 mnkr 

varav SoL- verksamhet är plus 3,8 mnkr, LSS- verksamhet är plus 25,5 

mnkr och gemensam verksamhet är plus 3,1 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juni 2018 dnr 

2018/0061. 

Bilaga: Månadsrapport per den 31 maj 2018 och Indikatorer för styrning 

och uppföljning. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna månadsuppföljningen per den 31 maj 2018 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 17 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 64 Yttrande avseende förslag till 
överenskommelse mellan Lunds 
kommun och idéburen sektor 

Dnr VOO 2018/0255 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat Förslag till 

överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor på remiss 

till vård- och omsorgsnämnden. 

Syftet med överenskommelsen är att på ett strukturerat sätt stärka 

förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen 

sektor i Lund. Överenskommelsen ska även bidra till att öka 

föreningars/organisationers och enskilda Lundabors engagemang och 

medverkan i demokratiska processer och samtal. Överenskommelsen ska 

också leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, 

förutsättningar och möjligheter. 

Förvaltningen är positiv till förslaget till överenskommelse mellan Lunds 

kommun och idéburen sektor. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2018 dnr 

2018/0255. 

Förslag till överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen 

sektor, 2018-03-07. 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-03-06 

  

  

  

Sammanträdet ajourneras kl. 18.05-18.10  

Yrkanden 
Anette Mårtensson (MP) yrkar med instämmande av Tove Klette (L), 

Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M), Jerry Davidsson (M), 

Martin Stensson (V), Ann-Margreth Olsson (S), Mai Almén (S), Pär-Ola 

Nilsson (S) och Inga-Lisa Sjödin (M) att vård- och omsorgsnämnden 

avger yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse av den 5 

juni 2018 med undantag för sidan 4 stycke 3. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen av den 5 juni 

2018 med undantag för sidan 4 stycke 3. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 18 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Protokollsanteckningar 
Cherry Batrapo (FI) inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Instämmer i nämndens beslut med ändringsförslag från Anette 

Mårtensson (MP)/ Cherry Batrapo (FI) 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 19 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 65 Kommunkontorets remiss i ärende 
”Remiss Trafikutredning Lund”, KS 
2018/0307 

Dnr VOO 2018/0268 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har den 13 april 2018 skickat Remiss Trafikutredning 

Lund till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Vård- och omsorgsnämndens främsta målgrupper är äldre och personer 

med funktionsnedsättning. Vi har bland annat LSS-boenden, träffpunkter, 

lunchrestauranger och särskilda boenden för äldre. Tillgänglighet är 

viktigt för att våra verksamheter ska få många besök. 

Äldre och personer med funktionsnedsättning är inga homogena grupper. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har dock i svaret på denna remiss utgått 

från att de som är mottagare av våra tjänster, behöver korta avstånd 

mellan busshållplats och resans mål. 

Sammanfattningsvis anser vård- och omsorgsförvaltningen att 

nedanstående punkter måste beaktas ur funktionshinderperspektiv: 

Hållplatsernas placering och hur man kan ta sig dit. 

Utformning och underhåll av hållplatserna samt dess närmiljöer. 

Exempelvis behöver växtlighet beskäras och snöröjningen skötas. 

Vägmarkeringar, ledstråk och skyltningar ska vara tydliga. 

Lutning och håligheter i trottoarer måste åtgärdas. 

God belysning och sittbänkar måste finnas både på hållplatsen och på väg 

dit. 

Beslutsunderlag 
VOO Tjänsteskrivelse 2018-06-05 

Följebrev och sändlista från kommunkontoret 2018-04-13 

Meddelande om remiss från Skånetrafiken 2018-04-05 

Huvudrapport Trafikutredning Lund, Förslag till nytt linjenät 

Kartbilagor 

Textbilagor 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande skicka tjänsteskrivelse 5 juni 2018. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 20 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret, kommunkontoret@lund.se   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 21 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 66 Tekniska nämndens remiss i ärende 
”Parkeringsplan för Lunds 
stadskärna”, TN 2018/0307 

Dnr VOO 2018/0307 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har den 18 april 2018 beslutat att skicka ut 

Parkeringsplan för Lunds stadskärna på remiss. 

Syftet med parkeringsplanen är bland annat att säkerställa 

tillgängligheten för bilburna besökare till Lunds stadskärna. Vård- och 

omsorgsförvaltningen tycker att det är bra att genom dokumentet skapa 

en gemensam bild av parkeringssituationen i stadskärnan. 

Det står i tjänsteskrivelsen att planen inte omfattar ”parkering till boende 

och arbetsplatser eller parkering med särskilda tillstånd.”. Vård- och 

omsorgsförvaltningen finner att en parkeringsplan för Lunds stadskärna 

även ska innehålla en konsekvensbeskrivning för personer med 

funktionsnedsättning. Det är särskilt viktigt att det i planen redovisas hur 

tillgängligheten ska lösas i den utökade bilfria zonen. 

Beslutsunderlag 
VOO Tjänsteskrivelse 2018-06-05 

TN beslut 2018-04-18 § 101 Parkeringsplan för Lunds stadskärna 

TN tjänsteskrivelse 2018-04-10 Parkeringsplan stadskärnan 

Parkeringsplan stadskärnan 2018-04-10 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande skicka tjänsteskrivelse 5 juni 2018. 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 22 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 67 Anbud LOV ledsagar- och 
avlösarservice LSS 

Dnr VOO 2018/0279 

Sammanfattning 
Nordström Assistans AB har 2018-04-23 ansökt om att godkännas inom 

Lunds kommuns valfrihetssystem LOV (lag om valfrihet) att utföra 

ledsagar- och avlösarservice enligt LSS (lag om stöd och service för vissa 

funktionshindrade). Ansökan avser utförande av ledsagar- och 

avlösarservice för personkretsen enligt 1§ LSS, barn och vuxna, inget 

kapacitetstak anges. 

Tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) krävs inte när det 

gäller att utföra insatsen ledsagar- och avlösarservice enligt LSS. 

Kommunens upphandlingsenhet har kontrollerat att företaget uppfyller 

förfrågningsunderlagets ställda krav på ekonomisk och finansiell 

ställning. 

Förvaltningens kvalitetsenhet har kontrollerat att företaget uppfyller 

kvalitetskraven som anges i förfrågningsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
Anbud från Nordström Assistans AB 2018-04-23 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2018 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     Nordström Assistans AB godkänns som utförare av insatserna 

ledsagar- och avlösarservice enligt LSS inom Lunds kommuns 

valfrihetssystem 

att     uppdra till ordförande och tf förvaltningschef att teckna avtal med 

Nordström Assistans AB 

Beslut expedieras till: 

Nordström Assistans AB 

Myndighetsfunktionen 

Ekonomienheten 

Stöd och aktivering HSL 

Upphandlingsenheten 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 23 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 68 Ansökan/anbud från Abello hemtjänst 
AB gällande hemvård, LOV 

Dnr VOO 2018/0343 

Sammanfattning 
Abello hemtjänst AB har inkommit med en ansökan/anbud om att få 

utföra hemvård, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal 

hälso- och sjukvård i hela Lunds kommun. 

Upphandlingsenheten har kontrollerat företagets ekonomiska och 

finansiella ställning enligt kraven i förfrågningsunderlaget, vilka bedöms 

vara uppfyllda. 

Vård- och omsorgsförvaltningen träffade den 25 april Abellos VD Pontus 

Bogren och två medarbetare för avstämning av utförarens förmåga att 

tillgodose de krav som Lunds kommun ställer. Verksamhetskraven 

bedöms vara uppfyllda. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås godkänna Abellos ansökan/anbud 

om att utföra hemvård, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och 

kommunal hälso- och sjukvård inom hemvårdsområdena i centralorten 

Lund och teckna avtal från och med 2018-07-01 och tillsvidare. 

  

Beslutsunderlag 
Anbud från Abello Hemtjänst AB, daterad 2018-03-08 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-25 

  

Beslut 

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

samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård inom hemvårdsområdena i centralorten Lund, samt 

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

avtal med Abello Hemtjänst AB från och med 2018-07-01 och 

tillsvidare. 

  

Beslut expedieras till: 

Abello Hemtjänst AB, Pontus Bogren 

Upphandlingsenheten Lunds kommun, Birgitta Petrusson 

Akten      

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 24 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 69 Ändrad inriktning av daglig 
verksamhet enligt 9 § 10 LSS - 
Hundstund 

Dnr VOO 2018/0353 

Sammanfattning 
Utföraren Brokamp Development ekonomisk förening bedriver 

Hundstund, en daglig verksamhet enligt 9:10 LSS. 

Utföraren har begärt ändring i LOV-avtalet vad gäller inriktningen av 

den dagliga verksamheten. Ändringen innebär att, utöver befintlig 

inriktning, hunddagiset, ska kunna erbjuda arbetsplatsförlagd verksamhet 

och praktik på lämpliga arbetsplatser. 

Av LOV-avtalet (punkt 5.3) framgår att möjlighet ges att ändra den 

dagliga verksamhetens inriktning förutsatt att utföraren ansökt om nytt 

tillstånd hos IVO och nytt godkännande av vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-23 

LOV-avtal upprättat 2015-07-08 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     godkänna ändrad/tillägg till den dagliga verksamhetens inriktning 

vid enheten Hundstund 

att     uppdra till nämndens ordförande och tf förvaltningsdirektör att 

teckna tillägg till LOV-avtal med Brokamp Development 

ekonomisk förening 

Beslut expedieras till: 

Brokamp Development ek för, daglig verksamhet Hundstund 

Myndighetsfunktionen 

Stöd och aktivering 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 25 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 70 Erbjudande till brukare inom daglig 
verksamhet LSS 

Dnr VOO 2018/0317 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden tillämpar valfrihet LOV ((Lag om valfrihet) 

när det gäller insatsen daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade). 

 En del av LOV-utförarna av daglig verksamhet i Lunds kommun har 

slutit sig samman i PULSS (privata utförare av LSS, en bransch-

organisation) som ett forum för att diskutera gemensamma frågor. 

PULSS-medlemmarna har genom Christian Schanner ställt en fråga till 

förvaltningen. Frågan gäller i vilken omfattning en utförare kan ge 

erbjudanden till brukarna på enheten i form av biobiljetter, gymkort, 

lunch. 

I förfrågningsunderlag och upprättade avtal med godkänd LOV-utförare 

tas frågan upp under rubriken ”Förhållningssätt vid marknadsföring”. 

Utifrån den ställda frågan från LOV-utförarna konstateras att det finns 

behov av att förtydliga informationen i förfrågningsunderlag och avtal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2018-06-05 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att förfrågningsunderlag och avtal rörande daglig verksamhet enligt 9 § 

10 LSS kompletteras/förtydligas avseende 

punkten ”Förhållningssätt vid marknadsföring” på följande sätt: 

  

Utförare ska stå för kostnader som ingår i den dagliga verksamheten. 

Utöver det ska utföraren inte ha möjlighet att ge erbjudande som innebär 

värde till brukare i daglig verksamhet. 

  

Frågan från LOV-utförare/PULSS medlemmarna genom Christian 

Schanner anses därmed besvarad. 

Beslut expedieras till: 

Christian Schanner 

LOV-utförare av daglig verksamhet 

Myndighetsfunktionen 

Verksamhetschef vid Stöd och Aktivering, för information till 

enhetschefer inom kommunal daglig verksamhet 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 26 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Bo Svensson, ekonomienheten 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 27 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut  
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 5 maj 2018 till 

och med den 15 juni 2018. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 5 maj 

2018 till och med den 15 juni 2018. 

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 6 april 2018 till 

och med den 29 maj 2018. 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH 

Beslut för perioden 2017-09-09--2018-05-31, Anne Jüriado Kammenhed 

  

Lex Sarah anmälan, hemvård Rosen, 2018-05-22, Niclas Snygg 

Dnr VOO 2018/0264 

  

Remissyttrande till byggnadsnämnden avseende Lunds kommuns 

översiktsplan - utställning, Lunds kommun, 2018-05-22, Ann-Kristin 

Blomberg och Zenita Bäck 

VOO 2017/0501 

  

Remissyttrande till byggnadsnämnden avseende Detaljplan för Koggen 1 

och del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun - utställning, 2018-06-08, 

Ann-Kristin Blomberg och Zenita Bäck 

VOO 2017/0540 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 28 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

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



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 29 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 72 Kurser och konferenser 
 

Det finns inte några kurser och konferenser till dagens sammanträde. 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 30 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 73 Anmälningar 
Dnr VOO 2018/0102 

 

Avtalsuppföljning ABF Mittistan DV 2018-03-09 

  

Avtalsuppföljning Agaten hemtjänst 2018-04-13 

  

Avtalsuppföljning Attendo daglig verksamhet 2018-03-22 

  

Avtalsuppföljning Förenade care 2018-04-23 

  

Avtalsuppföljning HomeMaid 2018-04-12 

  

Avtalsuppföljning Hundstund DV 2018-05-28 

  

Avtalsuppföljning Höje Hund o Park 2018-04-27 

  

Avtalsuppföljning Meca services 2018-04-20 

  

Avtalsuppföljning Norlandia 2018-04-17 

  

Avtalsuppföljning SKOA DV 2018-05-16 

  

Avtalsuppföljning Snödroppars hemtjänst 2018-03-20 

  

Avtalsuppföljning Svanen hemtjänst 2018-04-13 

  

Avtalsuppföljning Vardaga 2018-04-24 

  

Delårsrapport för Lunds kommun perioden 31 mars 

Dnr VOO 2018-0311 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 31 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunfullmäktiges beslut avstå från flaskvatten 

Dnr VOO 2018/0319 

  

Uppsägning av LOV-avtal HomeMaid 

Dnr VOOA 2018-120 

  

Delrapport hälsoprojekt 2018-05-31 

  

Mottagningsbekräftelse från Datainspektionen om Dataskyddsombud 

  

Protokoll från Kommunala pensionärsrådet, 2018-05-15 

  

Kommunstyrelsens beslut Arbetsmiljömål, Lunds kommun 

Dnr VOO 2018-0310 

  

Rapportering ej verkställda beslut 2017-12-31, LSS 

Dnr VOO 2018-0326 

  

Protokoll samverkan 2018-06-04 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 32 (32) 

 Sammanträdesdatum   

 2018-06-19   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 74 Förvaltningen informerar 

Sammanfattning 
Myndighetschefen Lena Carlereus informerar om varuleveranser.  


