
 

   
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (18) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-09-18 VOO 2018/0429 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
Plats och tid Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 

A, Lund, 2018-09-18 klockan 17.00–20.15 
  
Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande 
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 
Mai Almén (S), tom § 78 p. 2 
Ronny Johannessen (M) 
Anette Mårtensson (MP) 
Martin Stensson (V) 
Tove Klette (L) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Mira Melander (S), tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S) 

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Dan Backman (KD) 
Manaf Sababi (MP), from § 78 p 2, tjänstgör för Mai Almén (S) 
from § 79 

  
Ersättare Daniel Kronmann (L), from § 78 p 2 

Monika Lekander (L) 
Karin Oscarsson (V) 
John Lager (C) 
Cherry Batrapo (FI) 

  
Övriga Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef och tf förvaltningschef, tom § 86 
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 86 
Helena Falk, nämndsekreterare 
Lena Carlereus, myndighetschef 
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 86 
Anne Bing Tingström, verksamhetschef, tom § 78 
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 78 
Lena Hansen, Kommunal, tom § 86 
Lars Öst, Vision, tom § 86 

 
Justerare Ronny Johannessen (M) 
  
Paragrafer § 76-87 
  
Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-09-21 kl. 

11:00 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Helena Falk 
  
  
Ordförande  
 Ann-Margreth Olsson (S) 
  
  
Justerare  
 Ronny Johannessen (M) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-18 
  
Paragrafer § 76-87 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund  
  
  
Underskrift  
 Helena Falk 
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§ 76 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Ronny Johannessen (M) till justerare och Christina Sjöström 

(MP) till ersättare samt 
  
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 21 

september 2018 kl. 11:00.   
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§ 77 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   
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 Sammanträdesdatum   
 2018-09-18  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 Förvaltningen informerar 
 

1. Verksamhetschefen Anne Bing-Tingström informerar om 
korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS. 

  

2. Verksamhetschefen Veronica Welin informerar om händelser på 
särskilda boendet Linelyckan som är under utredning. 

  

3. HR-chefen Ann-Kristin Blomberg och myndighetschefen Lena 
Carlereus avrapporterar om sommaren 
2018. Förvaltningsledningens bedömning är att sammantaget har 
sommaren fungerat väl i verksamheten trots den långa värmeböljan. 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 18:10-18:30. 
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 2018-09-18  
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§ 79 Yttrande i ärende 
Samverkansöverenskommelse mellan Lunds 
kommun och Lokalpolisområde Lund 2019-
2022 

Dnr VOO 2018/0392 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat skicka förslag till 
Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och 
Lokalpolisområde Lund 2019-2022 på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till 
förslaget till samarbetsöverenskommelse mellan Lunds kommun och 
Lokalpolisområde Lund. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 
2018 dnr 2018/0392. 
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-06-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 18 juni 2018, § 127 dnr 
2018/0450.  
Förslag till Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun 
och Lokalpolisområde Lund 2019-2022 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2018-08-20. 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Kommunkontoret   
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§ 80 Remiss, översyn av parkeringsnorm för cykel 
och bil i Lunds kommun 

Dnr VOO 2018/0419 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har funnit skäl för att göra justeringar av 
parkeringsnormen för cykel och bil samt har remitterat den till bland 
annat vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det av parkeringsnormen 
behöver framgå att det även utanför vårdbostäder ska finnas 
utrymme för större cykeltyper. 

Som ett led i Lunds mål att den kommunala organisationen ska vara 
fossilbränslefri senast 2020, använder hemvården elcyklar i stor 
omfattning. Vid hemvårdskontoren parkeras både medarbetarnas 
och förvaltningens cyklar. Behovet av cykelparkeringar vid dessa 
arbetsplatser är därför högre än vid vanliga kontor. 

Även om det är positivt att trafiken i Lund utvecklas hållbart mot 
gång, cykel och kollektivtrafik, anser vård- och omsorgsförvaltningen 
att det är viktigt att antalet bilplatser för rörelsehindrade med 
särskilt parkeringstillstånd inte sjunker. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-07 
Följebrev Remiss: översyn av parkeringsnorm för cykel och bil i 
Lunds kommun 2018-07-06 
Parkeringsnorm Lund Remissförslag 2018-06-11 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande skicka tjänsteskrivelse 7 september 2018. 
  

Protokollsanteckningar 
Inga-Lisa Sjödin (M) inger en protokollsanteckning med 
instämmande av Ann-Margreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP), 
Fredrik Ljunghill (M), Cherry Batrapo (FI), Ronny Johannessen (M), 
Anette Mårtensson (MP), Martin Stensson (V), Tove Klette (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Mira Melander (S), Inga-Lisa Sjödin (M), Manaf 
Sababi (MP), med följande lydelse: Det är viktigt att det i framtiden 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

finns tillräckliga parkeringsplatser i anslutning till träffpunkterna i 
de östra tätorterna./ Inga-Lisa Sjödin (M) 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Stadsbyggnadskontoret, stadsbyggnadskontoret@lund.se   
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§ 81 Ansökan/anbud enligt LOV avseende daglig 
verksamhet enligt LSS, Nya Möjligheter AB 

Dnr VOO 2018/0328 

Sammanfattning 
Företaget Nya Möjligheter AB har 2018-05-17 ansökt om vård- och 
omsorgsnämndens godkännande att inom Lunds kommuns 
valfrihetssystem enligt LOV (lag om valfrihet) utföra daglig 
verksamhet enligt 9 § 10 LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). 

  

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har utfärdat tillstånd för 
företaget att bedriva enskild verksamhet i form av daglig verksamhet 
enligt 9 § 10 LSS för fem arbetstagare i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

  

Då ställda krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda föreslås att 
vård- och omsorgsnämnden godkänner företaget Nya Möjligheter AB 
som utförare av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom Lunds 
kommuns valfrihetssystem enligt LOV. 

Beslutsunderlag 
Ansökan/anbud från företaget Nya Möjligheter AB 2018-05-17 med 
komplettering 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 5 september 2018 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     godkänna företaget ”Nya Möjligheter AB” som utförare av 

daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom Lunds kommuns 
valfrihetssystem enligt LOV 

att     uppdra åt nämndens ordförande och förvaltningschefen att 
teckna avtal med företaget ”Nya Möjligheter AB”   

Beslut expedieras till: 
Akten 
Företaget ”Nya Möjligheter AB” (gunagnetaandersson@gmail.com, 
normanakins@hotmail.com ) 
Upphandlingsenheten i Lunds kommun (birgitta.petrusson@lund.se 
) 
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Myndighetsfunktionen (lena.carlereus@lund.se ) 
Verksamhetschef vid Stöd och aktivering 
(anne.bingtingstrom@lund.se)   
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§ 82 Ändring av delegationsordning för vård- och 
omsorgsnämnden 

Dnr VOO 2018/0431 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes 
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation 
(GDPR). Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att vård- och 
omsorgsnämndens delegationsordning ändras på så sätt att 
nuvarande lydelser som hänvisar till PUL tas bort och att beslut i 
frågor som rör registrerades rättigheter, och tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas av vård- och 
omsorgsdirektören med rätt att vidaredelegera till närmast 
underställd chef. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse av den 17 augusti 
2018 dnr 2018/0431. 
Förslag till delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden i 
Lunds kommun 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för vård- 

och omsorgsnämnden. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret, administrativa avdelningen 
akten   
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§ 83 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 
Dnr VOO 2018/0061 

Sammanfattning 
Verksamheten bedrivs utifrån vård- och omsorgsnämndens 
beslutade Verksamhetsplan med internbudget för 2018. Utöver 
löpande verksamhet pågår arbetet med att realisera och uppnå 
fastställda utvecklingsmål. 

Vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning arbetar 
strukturerat, utvecklingsmålen följs löpande och målen förväntas 
uppfyllas. Fastställda verksamhetsplaner följs upp och inom ramen 
för det systematiska förbättringsarbetet pågår omfattande 
uppföljning av verksamheternas kvalitet. 

Förvaltningens arbete har vidare fokuserats på att möta förändrade 
behov av stöd, service och omvårdnad, strategiskt arbete med 
kompetensförsörjning samt åtgärder för att effektivisera 
verksamheten i syfte att ha ekonomisk balans. 

Prognosen baserad på åtta månaders verksamhet är plus 49,1 mnkr 
varav SoL- verksamhet är plus 12,0 mnkr, LSS-verksamheten är plus 
34,1 mnkr och gemensam verksamhet är plus 2,8 mnkr. 

Beträffande investeringsmedel är bedömningen att 7,7 mnkr av 
beviljade medel disponeras under året till inventarier och utrustning. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 
2018 dnr 2018/006. 
Bilaga: Delårsrapport augusti och Indikatorer för styrning och 
uppföljning av verksamheten 2018. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2018 samt 
att överlämna delårsrapporten per den 31 augusti 2018 till 

kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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§ 84 Anmälan av delegationsbeslut 
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 16 juni 2018 
till och med den 10 september 2018. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 16 juni 
2018 till och med den 10 september 2018. 

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 30 maj 2018 
till och med den 31 augusti 2018. 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Stöd- och aktivering för personer med funktionsnedsättning 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2018-06-19, Anne Bing Tingström 

  

Hemvård, rehabilitering och service för seniorer 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2018-05-29, Niclas Snygg 

  

Hemvård, rehabilitering och service för seniorer 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2018-06-21, Niclas Snygg 

  

Stöd- och aktivering för personer med funktionsnedsättning 

Lex Maria anmälan, 2018-06-15, Susanne Leijon 

  

Särskilt boende för äldre 

Lex Sarah anmälan, Linelyckan, 2018-08-10, Veronica Welin 
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Delegeringsbeslut, vård- och omsorgsnämndens utnämnande av 
vikarierande dataskyddsombud, 2018-06-19, Ann-Kristin Blomberg 

VOO 2018/0258 

Beslut 

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att Mai Almén (S) och Cherry Batrapo (Fi) deltar i 

konferensen Välfärdsteknik och e-hälsa - stöd i äldreomsorgen 
den 6 december kl. 09:00-16:20 i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 
12 i Stockholm.   
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§ 86 Anmälningar 
Dnr VOO 2018/0379 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 171 tolkning av 
bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun 
samt val av kommunalråd/oppositionsråd mm. 

Dnr VOO 2018/0404 

  

Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-31 § 94 Arbetsgivarpolicy för 
Lunds kommun 

Dnr VOO 2018/0378 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-25 § 135 Lunds 
kommuns befolkningsprognos 

Dnr VOO 2018/0411 

  

Rapportering till vård- och omsorgsnämnden avseende ej verkställda 
beslut enligt LSS per 2018-03-31 

Dnr VOO 2018/0422 

  

Kompis Sverige halvårsrapport 

Dnr VOO 2018/0456 

  

Slutrapport Focus Genarp 

Dnr VOO 2018/0459 

  

Remissvar på terminologiremiss inom hjälpmedelsområdet 

Dnr VOO 2018/0405 

  

Protokoll kommunala funktionshinderrådet, 2018-06-05 

Dnr VOO 2018/0468 
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Protokoll kommunala funktionshinderrådet, 2018-08-21 

Dnr VOO 2018/0469    

  

Arbetsmiljöpolicy Lunds kommun 

Dnr VOO 2018/0379 

  

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, program för styrning 

Dnr VOO 2018/0475 

  

Kulturcentrum Skåne daglig verksamhet i Lund vann nationell 
musiktävling 

Dnr VOO 2018/0479 

  

Protokoll Samverkan, 2018-08-29 

  

Beslut 2018-09-07 av vård- och omsorgsnämndens ordförande i 
ärendet remissyttrande förslag Boverkets föreskrifter 

Dnr VOO 2018/0399 

  

Protokoll 2018-08-29, Vård- och omsorgsnämndens Arbetsutskott 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 


