
 

   
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (22) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-10-24 VOO 2018/0521 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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

A, Lund, 2018-10-24 klockan 17.00–20.30 
  
Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 90 
Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 
Mai Almén (S) 
Pär-Ola Nilsson (S), from § 90 
Martin Stensson (V) 
Tove Klette (L) 
Inga-Kerstin Eriksson (C) 
Dan Backman (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Mira Melander (S), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP) 
  
Ersättare Piotr Szybek (S), tjänstgör för Christina Sjöström (MP) tom § 89 

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Ronny Johannessen (M) 
Daniel Kronmann (L) 
Karin Oscarsson (V) 
Gunilla Wahlberg (V) 
John Lager (C) 
Cherry Batrapo (FI), tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S) tom § 89 

  
Övriga Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 101 
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 101 
Helena Falk, nämndsekreterare 
Lena Carlereus, myndighetschef 
Zenita Bäck, lokalsamordnare, tom § 91 
Niclas Snygg, verksamhetschef, § 90 
Sandra West, utvecklingsledare, § 90 
Lena Hansen, Kommunal, tom § 101 
Lars Öst, Vision, tom § 101 
Arzije Ziberovska, bostadsanpassningshandläggare, § 90 
Veronika Wirén, bostadsanpassningshandläggare, § 90 

 
Justerare Fredrik Ljunghill (M) 
  
Paragrafer § 88-102 
  
Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2018-10-26 kl. 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (22) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-10-24 VOO 2018/0521 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

11:30 
 
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 2018-10-24 
  
Paragrafer § 88-102 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-30 Datum då anslaget tas ned 2018-11-21 
  
Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund  
  
  
Underskrift  
 Helena Falk 
 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (22) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-10-24 VOO 2018/0521 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 88 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Fredrik Ljunghill (M) till justerare och Mai Almén (S) till 

ersättare samt 
  
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, 

Bangatan 10 A, den 26 oktober 2018 kl. 11:30. 
     



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 89 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 90 Förvaltningen informerar 
 

Utvecklingsledaren Sandra West informerar om Blended Care och 
andra välfärdsteknologiprojekt som pågår inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

  

Mai Almèn (S) informerar om 
tvärpolitiska välfärdsteknologigruppens arbete som presenteras i 
rapporten av den 23 oktober 2019. 

  

Nämndens ordförande tackar för informationen.    

  

Bostadsanpassningshandläggarna Veronika Wirèn och Arzije 
Ziberovska informerar om handläggningen av 
bostadsanpassningsbidrag och den nya bostadsanpassningslagen 
som trädde i kraft 1 juli 2018. 

  

Nämndens ordförande tackar för informationen 

  

  

Sammanträdet ajourneras kl. 18:40-19:00 

  

Myndighetschefen Lena Carlereus informerar om utvärderingen av 
varuleveranser. 

  

Nämndens ordförande tackar för informationen.  

  

  

  

  

  

  



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga den tvärpolitiska välfärdsteknologigruppens rapport av den 

23 oktober 2019 till handlingarna.   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 91 Detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl i Lund, 
Lunds kommun - samråd 

Dnr VOO 2018/0476 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en förslagen detaljplan för 
Fastighetsboken 1 m.fl. i Lund. Syftet med detaljplanen är att pröva 
lämpligheten av att uppföra bostäder, i huvudsak hyresrätter och 
bostadsrätter. Inom området planeras även närservice som till 
exempel butik och restaurang. 

Vård- och omsorgsnämnden har inga önskemål om något 
äldreboende, LSS-boende eller någon annan verksamhet inom vård- 
och omsorgsnämnden i denna planen. Vård- och omsorgsnämnden 
anser att det kan bli svårt att uppfylla de behov som krävs för 
personer med funktionsnedsättning och äldre personer som bland 
annat är ljudkänsliga. Luftkvalitén, ljud- och bullerstörning kan även 
skapa en ohälsosam boendemiljö för personerna med 
funktionsnedsättning och äldre personer. 

Vård- och omsorgsnämnden förväntar sig att alla 
tillgänglighetsaspekter följs fullt ut så att det blir tillgängligt för alla i 
den fortlöpande processen. Det är viktigt att tillgänglighet diskuteras 
med kommunens tillgänglighetsrådgivare. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2018-10-15 
dnr VOO2018/0476. 
BN Planbeskrivning 2018-08-10 
BN Detaljplankarta med planbestämmelser 2018-08-10 
BN Illustration 2018-08-10 
BN Tjänsteskrivelse 2018-08-10 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att                 som sitt yttrande översända tjänsteskrivelse 2018-10-15 

Protokollsanteckningar 
Mai Almén (S) inger med instämmande av Ann-Margreth Olsson (S), 
Christina Sjöström (MP), Pär-Ola Nilsson (S), Mira Melander (S), 
Martin Stensson (V), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Inga-Lisa Sjödin (M) och Cherry 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Batrapo (FI) en protokollsanteckning med följande lydelse: Vi anser 
att inga som helst bostäder ska byggas på denna tomt - 
Fastighetsboken 1 - av samma skäl som inga Äldre- eller LSS-
bostäder ska byggas där. 
  



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 92 Lunds kommuns pris för frivilliga 
samhällsarbetare 

Dnr VOO 2018/0520 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har fått ett förslag om instiftande av ett 
pris för frivilliga samhällsarbetare i Lunds kommun på remiss av 
överförmyndarnämnden.  Överförmyndarnämnden föreslår ett pris 
på 25 000 kr samt ett diplom och att nominering sker av enskilda 
personer, föreningar och företag, som bor eller verkar i kommunen. 
Priset delas ut till en organisation, förening eller enskilda personer 
som verkar i Lunds kommun och kan fördelas på upp till tre olika 
aktörer. Priset berör tre nämnders verksamhet- vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden.  

Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till förslaget om 
inrättande av ett pris. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 oktober 
2018 dnr 2018/0012. 
Överförmyndarnämndens beslut den 5 september 2018, § 162 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2018-08-20 
Förslag till regler för Lunds kommuns pris för frivilliga 
samhällsarbetare 
Överförmyndarnämndens beslut den 14 augusti 2018, § 150 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse 2018-10-15 
  

Beslut expedieras till: 
Överförmyndarnämnden 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 93 Granskning av avtalet om ansvarsfördelning 
och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Skåne 

Dnr VOO 2018/0467 

Sammanfattning 
Revisorerna i Lunds kommun har uppdragit åt Capire Consulting AB 
att granska kommunens roll i implementeringen av hälso- och 
sjukvårdsavtalet som träffades mellan kommunen och Region Skåne 
2016. Revisorernas övergripande bedömning är att Lunds kommun 
har god kontroll över verksamheten för att nå uppsatta mål med 
avtalet. Det arbete som bedrivs är aktivt och ändamålsenligt men 
skulle kunna stärkas med några kompletteringar. 

Beslutsunderlag 
Rapport från Capire. Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne juni 2018 
Missiv från Lunds kommuns revisorer, 2018-08-21 
Vård och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 19 september 2018 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att     anta yttrandet och översända som svar till revisorerna 

Beslut expedieras till: 
Akten 
Lunds kommuns revisorer   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 12 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 94 Granskning av upphandlingsprocessen i fyra 
nämnder 

Dnr VOO 2018/0385 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande svar till 
kommunrevisionen avseende granskning av upphandlingsprocessen 
med anledning av den revision som genomförts i fyra nämnder. 

I svaret redovisas gällande policys och riktlinjer som gäller samt 
ansvar och inköpsorganisation inom vård och omsorgsförvaltningen. 
En kontrollaktivitet har genomförts på ett urval av fakturor på 
belopp över 40 000 kr exklusive moms avseende inköp. Resultatet 
visar att det finns ett behov utbildning/information samt verktyg 
som avser direktupphandling. 

Vård- och omsorgsförvaltningen medverkar i kommunkontorets 
projekt ”Effektivare inköpsorganisation” och kommer att framföra 
behovet av utbildning/information och verktyg när det gäller 
direktupphandling. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 
2018 dnr 2018/0385. 
Kommunrevisionens skrivelse 2018-06-13 
Revisionsrapport (EY) Granskning av upphandlingsprocessen, juni 
2018 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna redovisad rapport samt 
  
att överlämna rapporten till kommunrevisionen, Lunds kommun. 

Protokollsanteckningar 
Fredrik Ljunghill (M) inger med instämmande av Inga-Kerstin 
Eriksson (C), Tove Klette (L), Dan Backman (KD), Inga-Lisa Sjödin 
(M), Ann-Margreth Olsson (S), Christina Sjöström (MP), Mai Almén 
(S), Pär-Ola Nilsson (S), Mira Melander (S), Martin Stensson (V) och 
Cherry Batrapo (FI) en protokollsanteckning med följande lydelse: 
Det är av yttersta vikt att rutiner och riktlinjer för direktupphandling 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

följs och att vård- och omsorgsförvaltningen åtgärdar aktuella 
informations- och utbildningsbehov.  

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen, Lunds kommun 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 14 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 95 Anbud/ansökan personlig assistans enligt 
LSS och ickevalsalternativet, Albatross 
Personlig Assistans AB 

Dnr VOO 2018/0395 

Sammanfattning 
Albatross Personlig Assistans AB, har ansökt om att inom Lunds 
kommuns valfrihetssystem enligt LOV (lag om valfrihet) utföra 
personlig assistans enligt LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) samt ickevalsalternativet. 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har beviljat Albatross 
Personlig Assistans AB tillstånd att bedriva enskild verksamhet i 
form personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för personer som omfattas 
av personkretsen i LSS. 

Då ställda krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda föreslås att 
vård- och omsorgsnämnden godkänner Albatross Personlig 
Assistans AB att inom Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV 
utföra personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 
2018 dnr 2018/0395 
Anbud från Albatross Personlig Assistans AB 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
Att godkänna Albatross personlig assistans AB, som utförare av 

personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet inom 
Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV 

Att uppdra åt nämndens ordförande och förvaltningschefen att 
teckna avtal enligt LOV med Albatross personlig assistans AB 

  

Beslut expedieras till: 
Myndighetsfunktionen lena.carlereus@lund.se 
Stöd och aktivering, HSL, anne.bingtingstrom@lund.se   
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 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 96 Remissvar Program för styrning (KSAU 2018-
08-20 KSau §146) 

Dnr VOO 2018/0475 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2018 att 
skicka ut förslag till program för styrning till kommunens samtliga 
nämnder, styrelser och kommunstyrelsens utskott. Programmet ska 
stärka helheten i Ett Lund och knyta samman visionen och de 
gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i 
kommunen och stödja och vägleda arbetet för att uppnå visionen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård och omsorgsnämnden 
att ställa sig bakom förslaget till program för styrning. Detta då 
programmet anger riktning, stöd och ett enhetligt arbetssätt för 
kommunen som helhet. 

Beslutsunderlag 
Vård– och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018 
dnr VOO 2018/0475 
Remiss: Program för styrning KS 2018/0496 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att ställa sig bakom förslag till program för styrning, med det förslag 

till förtydliganden som förvaltningen föreslår 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 16 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 97 Vård- och omsorgsnämndens 
dokumenthanteringsplan 

Dnr VOO 2018/0518 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppdaterad 
dokumenthanteringsplan. Ändringen består bland annat av en ny 
disposition samt kompletteringar och förtydliganden. 

Enligt kommunkontorets nya Instruktioner för leverans till 
stadsarkivet, 2017-08-22, kommer stadsarkivet att ta betalt för 
arkivering av gallringsbara handlingar, vilket kommer att faktureras 
vård- och omsorgsförvaltningen utifrån avtal. Avtalet är ännu inte 
tecknat. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20 
Förslag till dokumenthanteringsplan 2018-09-20 
Förslag till rutin Dokumenthantering och informationsöverföring 
dokumentation, 2016-09-30 
Förslag till arkiveringsplan 2018-09-20 med bilaga 
organisationsstruktur 
Instruktioner för leverans till stadsarkivet, 2017-08-22 
  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa förslag till dokumenthanteringsplan av 2018-09-20, 
  
att fastställa förslag till rutin Dokumenthantering och 

informationsöverföring dokumentation av 2016-09-30 
  
att fastställa arkivbeskrivning av 2018-09-20 med bilagd 

organisationsstruktur 
  

Beslut expedieras till: 
Aktivitetsansvariga 
Stadsarkivet 
Akten   
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 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 98 Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Dnr VOO 2018/0535 

Sammanfattning 
Kommunförbundet Skåne har i samverkan med Region Skåne tagit 
fram ett förslag till överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne som omfattar både patienter i den slutna 
psykiatriska hälso- och sjukvården och den slutna somatiska hälso- 
och sjukvården. 

 
 

Överenskommelsen gäller tills vidare från och med 2019-01-01 och 
under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat 
vis ingått överenskommelsen senast 2018-12-21. 

 
 

I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell om 2,80 
kalenderdagar per månad som används under 2018 för 
utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och sjukvård, 
även ska gälla för patienter i psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård 
från och med 2019-01-01. 

 
 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att underteckna överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 oktober 
2018 dnr 2018/0535. 
Kommunförbundet Skånes beslut den 21 september 2018, § 1 
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
KFSK missiv av den 26 september 2018 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunstyrelsen 
  
att godkänna och underteckna överenskommelsen mellan Region 

Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

  

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 19 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut  
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 11 
september 2018 till och med den 17 oktober 2018. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 11 
september 2018 till och med den 17 oktober 2018. 

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 1 september 
2018 till och med den 15 oktober 2018. 

   

Övriga delegationsbeslut 

  

Särskilt boende för äldre 

Lex Sarah anmälan, Linelyckan, 2018-09-20, Veronica Welin 

  

Boende och habilitering 

Lex Sarah anmälan, korttidsvistelse LSS Norra Promenaden, 2018-
09-12, 

Anne Bing Tingström 

  

Särskilt boende för äldre 

Lex Sarah anmälan, Norlandia Care AB Fäladshöjden/A2, 2018-08-
19, 

Bernitha Karlsson 

Beslut 

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

Det finns inte några kurser och konferenser till dagens sammanträde. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 Anmälningar 
Dnr VOO 2018/0490 

 

Avtalsuppföljning Höje Hund och Park DV, 2018-10-03 

  

Avtalsuppföljning Nytida AB LSS servicebostäder, 2018-10-03 

  

Avtalsuppföljning Snödroppars hemtjänst, 2018-09-17 

  

Avtalsuppföljning Stora Blå DV, 2018-10-01 

  

Delårsrapport Lunds kommun per den 31 augusti 2018 

  

Expediering av beslut Framtagande av ny informationsredovisning 

Dnr VOO 2018/0510 

  

Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna 
kontroller 

Dnr VOO 2018-0522 

  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 

Dnr VOO 2018/0378 

  

Expediering av beslut Välfärdsrapport Lunds kommun 2017 

Dnr VOO 2018/0542 

  

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2018-09-04 

  

Fokusgrupp 6 2018 

  

Protokoll 2018-10-10, Vård- och omsorgsnämndens Arbetsutskott 



    
Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 22 (22) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-10-24  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Protokoll samverkansgrupp, 2018-10-10 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  


