
 

   

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-12-13 VOO 2017/0596  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund, 2017-12-13 klockan 

13.00–18.10 

  

Ledamöter Ann-Margreth Olsson (S), ordförande 

Christina Sjöström (MP), vice ordförande, from § 93 

Fredrik Ljunghill (M), 2:e v ordf 

Ronny Johannessen (M) 

Anette Mårtensson (MP) 

Martin Stensson (V) 

Tove Klette (L), from § 95 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Ersättare Mira Melander (S), tjänstgör för Henrik Månsson (S) 

Piotr Szybek (S), tjänstgör för Mai Almén (S) 

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

Daniel Kronmann (L) 

Monika Lekander (L), tjänstgör för Tove Klette (L)  tom § 94 

Karin Oscarsson (V) 

Gunilla Wahlberg (V) 

John Lager (C) 

Cherry Batrapo (FI) 

  

Övriga Seth Petersson, förvaltningschef 

Lena Carlereus, myndighetschef 

Bo Svensson, ekonomichef, tom § 114 

Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 114 

Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, tom § 114 

Helena Falk, nämndsekreterare 

Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 92 

Lena Hansen, Kommunal, tom § 114 

 

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C) 

  

Paragrafer § 90-115 

  

Plats och tid för justering vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund den 20 

december 2018 kl. 15:30 

 

Underskrifter  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 2 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-12-13 VOO 2017/0596  

    

 

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 2017-12-13 

  

Paragrafer § 90-115 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-22 Datum då anslaget tas ned 2018-01-13 

  

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

  

  

Underskrift  

 Helena Falk 
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 3 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-12-13 VOO 2017/0596  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 

§ 90 Val av justerare samt tid och plats för justering .................................................................. 5 

§ 91 Fastställande av dagordning ................................................................................................. 6 

§ 92 Förvaltningen informerar ..................................................................................................... 7 

§ 93 Delegationsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2018 ..................... 8 

§ 94 Månadsrapport per november 2017 ................................................................................... 10 

§ 95 Verksamhetsplan och internbudget 2018 ........................................................................... 11 

§ 96 SAM-uppföljning 2017 ...................................................................................................... 15 

§ 97 Detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun - 

Samrådshandling ................................................................................................................ 17 

§ 98 Översiktsplan för Lunds kommun - planförslag för samråd .............................................. 18 

§ 99 Detaljplan för del av Veberöd 2:113 m.fl. i Veberöd,Lunds kommun - 

Samrådshandling ................................................................................................................ 20 

§ 100 Genomförd granskning avseende kontroll av externa utförare .......................................... 22 

§ 101 Granskning intern kontroll 2017 ........................................................................................ 24 

§ 102 Liberalernas skrivelse Inför måltidsvänner för att minska undernäring och ensamhet 

bland äldre .......................................................................................................................... 25 

§ 103 Liberalernas skrivelse om Rädda liv genom brandvarnare kopplade till trygghetslarm ... 26 

§ 104 Rättelse av felaktighet i vård- och omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 

den 25 oktober 2017 § 83 .................................................................................................. 27 

§ 105 Ansökan om bidrag till sekretesskyddad hörteknik ........................................................... 29 

§ 106 Årlig justering av förbehållsbelopp och avgifter inom äldre- och handikappomsorg, 

avseende 2018 .................................................................................................................... 30 

§ 107 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 

2018 ................................................................................................................................... 32 
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avseende 2018 .................................................................................................................... 36 
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§ 114 Anmälningar ...................................................................................................................... 41 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 4 (42) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-12-13 VOO 2017/0596  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

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



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 5 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 90 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utse Inga-Kerstin Eriksson (C) till justerare och Piotr Szybek (S) till 

ersättare samt 

  

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen den 20 

december 2017 kl. 15:30.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 6 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 91 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa den föreslagna dagordningen.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 7 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 92 Förvaltningen informerar 
 

Förvaltningschefen Seth Pettersson informerar om Överenskommelse 

gällande pilotprojekt för mobilt vårdteam mellan Lunds kommun och 

Primärvården SUS i Lund, Utveckling av Hälso- och sjukvårdsavtal 

2017-2020. 

  

Kvalitetschefen Susanne Berg, myndighetschefen Lena Carlereus och 

verksamhetschefen Veronica Welin informerar om 

verksamhetsuppföljningen av särskilt boende för äldre.  

  
  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 8 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 93 Delegationsplan för vård- och 
omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 2018 

Dnr VOO 2017/0584 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en översyn av vård- och 

omsorgsnämndens nuvarande delegationsplan. Förvaltningen lämnar 

förslag till kompletteringar och ändringar som framgår av ”Förslag till 

Delegationsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 

2018”, 2017-11-20. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2017 

dnr 2017/0584. 

Förslag till Delegationsplan för vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde, 2017-11-20. 

Yrkanden 
Ann-Margreth Olsson (S) med instämmande av Fredrik Ljunghill (M), 

Christina Sjöström (MP), Monika Lekander (L), Inga-Kerstin Eriksson 

(C) och Inga-Lisa Sjödin (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

  

Martin Stensson (V) yrkar avslag på avsnitt 2.5 p12 i 

delegationsplanen men i övrigt bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ann-Margreth Olsson (S) ställer först sitt eget med flera bifallsyrkande 

mot Martin Stenssons (V) yrkande om avslag på huvudområde 2.5 p12 i 

delegationsplanen och finner sitt eget yrkande bifallet. 

  

  

Ann-Margreth Olsson (S) ställer därefter proposition på förslaget att anta 

förvaltningens förslag till delegationsplan 2018 och finner detta bifallet.  

  

  

  

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 9 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
anta förslag till delegationsplan att gälla from 2018-01-01 med årlig 

översyn. 

Protokollsanteckningar 
Fredrik Ljunghill (M) inger en protokollsanteckning med följande 

lydelse, i vilken Inga-Kerstin Eriksson (C), Monika Lekander (L), Inga-

Lisa Sjödin (M), Mira Melander (S), Piotr Szybek och Christina Sjöström 

(MP) instämmer: Vi bifaller den nya delegationsplanen, men emotser en 

aktualisering av nämndens riktlinjer för föreningsbidrag./ Fredrik 

Ljunghill (M) 

  

Cherry Batrapo (Fi) inger en protokollsanteckning i vilken Martin 

Stensson (V) instämmer, med följande lydelse: Instämmer med 

Vänsterpartiets yrkande. Jag anser att det i nuläget är befogat att beslut 

om föreningsbidrag fattas i nämnden./ Cherry Batrapo (Fi) 

Beslut expedieras till: 

Berörda delegater 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 10 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 94 Månadsrapport per november 2017 
Dnr VOO 2017/0048 

Sammanfattning 
Prognosen som baseras på verksamheternas bedömningar efter elva 

månaders verksamhet är plus 51,1 mnkr, varav SoL- verksamhet är plus 

2,9 mnkr, LSS- verksamhet är plus 44,4 mnkr och gemensam verksamhet 

är plus 3,8 mnkr. 

Beträffande investeringar är bedömningen att 10,1 mnkr kommer att 

disponeras under året av beviljade investeringsram på 13,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 december 2017 

dnr 2017/0048. 

Bilaga, Månadsrapport, vård-och omsorgsnämnden 2017 . 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna månadsrapport per november 2017. 

  

  

Sammanträdet ajourneras kl 14:40-15:00. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 11 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 95 Verksamhetsplan och internbudget 
2018 

Dnr VOO 2017/0374 

Sammanfattning 
Verksamhetsplan och internbudget för 2018 baseras på 

kommunfullmäktiges beslut den 14-15 juni 2017 om ekonomi- och 

verksamhetsplan för 2018-2020 med budget för 2018. 

  

Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, 

utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för 

uppföljning av verksamhetsutveckling över tid. 

  

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget 

på 1 884,5 mnkr per verksamhet och fördelningen av investeringsramen 

på 10,1 mnkr till olika ändamål. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-30 

Verksamhetsplan och internbudget för 2018 med bilagor 

1. Resultaträkning för 2018 

2. Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 

3. Resultatsammanställning per verksamhetsområde 

4. Ersättningar 2018, hemtjänst och kommunal hälso-och sjukvård, SoL 

5. Ersättningar 2018, särskilda boenden, SoL 

6. Ersättningar 2018, boende med särskild service, LSS 

7. Ersättningar 2018, daglig verksamhet, LSS 

8. Ersättningar 2018, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, 

kontaktperson, LSS 

9. Investeringsram, fördelning 2018  

Samverkansprotokoll 2017-11-22 och 2017-11-29 

  

Yrkanden 
Tove Klette (L) med instämmande av Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik 

Ljunghill (M) och Inga-Lisa Sjödin (M) yrkar 

att uppdra åt förvaltningen, i samverkan med arbetsgruppen för 

välfärdsteknologi, att under år 2018 påbörja genomförandet av en 

särskild pilotsatsning på en utvecklingsplattform, med syfte att främja 

nya arbetsmetoder utifrån teknikhjälpmedel, och att detta finansieras med 

medlen för välfärdsteknologi  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 12 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att öka budgeten för välfärdsteknologi med 6 miljoner kronor genom att 

omfördela motsvarande belopp från resursmedel för volym och 

behovsökning hemvård  

att uppdra till förvaltningen att föreslå en plan för pilotsatsningen senast 

vid nämndsmötet 14 mars, samt  

att i övrigt bifalla internbudget och verksamhetsplan för 2018 

  

Anette Mårtensson (MP) yrkar avslag på Tove Klettes (L) med flera 

yrkande. 

  

Anette Mårtensson (MP) yrkar att uppdra till välfärdsteknologigruppen 

att återkomma till nämnden med förslag på vidare utveckling av 

välfärdsteknologin och att övrigt bifalla internbudget och verksamhetplan 

2018. 

Martin Stensson (V) yrkar avslag på Verksamhetsplan och 

internbudget 2018. 

Mira Melander (S), Christina Sjöström (MP), Anette Mårtensson (MP), 

Tove Klette (L), Fredrik Ljunghill (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Inga-

Lisa Sjödin (M) och Martin Stensson (V) yrkar att uppdra till 

förvaltningen att i delårsrapporten under 2018 särskilt 

redovisa förvaltningens arbete inom daglig verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Tove Klettes (L) med flera yrkande mot Anette 

Mårtenssons (MP) avslagsyrkande och finner Anette Mårtenssons (MP) 

avslagsyrkande bifallet. 

  

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om följande 

voteringsordning. 

  

Ja för bifall till Anette Mårtenssons avslagsyrkande. 

Nej för bifall till Tove Klettes(L) med flera yrkande. 

  

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Mira Melander (S), Piotr Szybek (S), Christina Sjöström (MP), Anette 

Mårtensson (MP), Martin Stensson (V) och Ann-Margreth Olsson (S) 

röstar ja. 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 13 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Fredrik Ljunghill (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (L), Inga-

Kerstin Eriksson (C) och Inga-Lisa Sjödin (M) röstar nej. 

  

Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i enlighet 

med Anette Mårtenssons (MP) avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Anette Mårtenssons 

(MP) tilläggsyrkande och finner tilläggsyrkandet bifallet. 

Ordföranden ställer Mira Melanders (S), Piotr Szybeks (S), Christina 

Sjöströms (MP), Anette Mårtenssons (MP), Tove Klettes (L), Fredrik 

Ljunghills (M), Inga-Kerstin Erikssons (C), Inga-Lisa Sjödins (M), 

Ronny Johannesessens (M) och sitt eget yrkande om bifall till 

verksamhetsplan och internbudget 2018 mot Martin Stenssons (V) 

avslagsyrkande och finner förslaget om bifall till verksamhetsplan och 

internbudget 2018 bifallet. 

Ordföranden ställer proposition på Mira Melanders (S) med flera 

tilläggsyrkande och finner tilläggsyrkandet bifallet. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa förslag till verksamhetsplan och internbudget för 2018. 

att uppdra till välfärdsteknologigruppen att återkomma till nämnden med 

förslag på vidare utveckling av välfärdsteknologin. 

att uppdra till förvaltningen att i delårsrapporten under 2018 särskilt 

redovisa förvaltningens arbete inom daglig verksamhet samt att i 

övrigt bifalla Verksamhetsplan och internbudget 2018. 

  

  

  

  

Reservationer 
Tove Klette (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), Fredrik Ljunghill (M) och 

Inga-Lisa Sjödin (M) lämnar skriftlig reservation. 

  

Martin Stensson (V) lämnar skriftlig reservation. 

  

Protokollsanteckningar 
Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Feministiskt initiativs syn och åsikt i ärendet redovisas i Vänsterpartiets 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 14 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

reservation. Utöver detta ställer jag mig bakom Socialdemokraternas 

extra att-sats om Daglig verksamhet./ Cherry Batrapo (Fi) 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen 

Akten   



 

 

 
 
 
RESERVATION 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2017-12-13 

 
Ang Verksamhetsplan och internbudget 2018 (Dnr: 2017/0374) 
 
På sammanträdet den 13 december beslutade vård- och omsorgsnämnden om sin 

verksamhetsplan samt internbudget för år 2018. Allianspartierna anser att arbetet med 

välfärdsteknologi behöver växlas upp och yrkade därför på ett skärpt uppdrag åt förvaltningen 

samt en omfördelning av medel inom nämndens totala ram för att finansiera uppdraget. 

Tyvärr vann inte förslaget gehör, vilket vi anser är mycket beklagligt. Vi hoppas emellertid att 

det under nästkommande år finns tillfälle att återkomma till den här viktiga frågan. Med tanke 

på den demografiska utvecklingen i samhället och utmaningen att personalförsörja vård- och 

omsorgssektorn är det av yttersta vikt att Lunds kommun och vård- och omsorgsnämnden 

arbetar målmedvetet med välfärdsteknologiska frågor. 

 

Vi efterlyser även en mer öppen inställning till enskilda utförare och mångfald inom 

nämndens verksamhetsområde. 

 

 

 

 

 

 

För allianspartierna i vård- och omsorgsnämnden 

 

 

 

Fredrik Ljunghill (M)  Tove Klette (L) 

 

 

 

Inga-Kerstin Eriksson (C) 





    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 15 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 96 SAM-uppföljning 2017 
Dnr VOO 2017/0549 

Sammanfattning 
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån 

Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) 

som besvarats i samverkansgrupp på verksamhetsnivå. På vård och 

omsorgsförvaltningen genomfördes uppföljningen under oktober 2017. 

  

Utifrån resultatet ges följande förslag på åtgärder för det kommande året: 

  

Handlingsplan för 2018 

Slutföra uppdatering av de förvaltningsövergripande 

arbetsmiljödokumenten. Vara klart januari 2018. Ansvarig HR-chef 

Framtagande av förvaltningsövergripande prioriteringsordningar för de 

större yrkeskategorierna. Vara klart årsskiftet 2017/2018. Ansvarig 

förvaltningschef. 

Utbildning/information för chefer och skyddsombud i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet inkluderat riskbedömningar med särskilt fokus på vård 

och omsorgsarbetet genomförs våren 2018. Inkluderar 

information/utbildning i verktyget LISA samt de 

förvaltningsgemensamma prioriteringsordningarna. Vara klart våren 

2018. Ansvarig HR-chef 

  

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2017 

dnr VOO 2017/0549. 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna och fastslå den föreslagna handlingsplanen för åtgärder 

som avser att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 16 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontorets personalavdelning Nina Månsson, 

nina.mansson@lund.se, Verksamhetschefer, Vård och 

omsorgsförvaltningen Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 17 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 97 Detaljplan för Koggen 1 och del av 
Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun - 
Samrådshandling 

Dnr VOO 2017/0540 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har sänt över detaljplanen för Koggen 1 och del 

av Linero 2:1 i Lund för samråd. Koggen 1 är en planändring där 

tekniska nämnden har markanvisat till LKF (Lunds fastighetsbolag AB) 

för att uppföra bland annat gruppboende och serviceboende åt vård- och 

omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på att det planeras att uppföra 

LSS-bostäder eftersom behovet är stort. 

  

Vård- och omsorgsnämnden 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 
Underrättelse från stadsbyggnadskontoret, upprättad 2017-09-15 

Planbeskrivning (samrådshandling), upprättad 2017-08-11 

Plankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2017-08-11 

BN Beslut, upprättad 2017-08-24 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 2017-12-01 

  

Yrkanden 
Fredrik Ljunghill (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

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

svarsskrivelse 2017-12-01. 

Beslut expedieras till: 

  

Akten 

  

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 18 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 98 Översiktsplan för Lunds kommun - 
planförslag för samråd 

Dnr VOO 2017/0501 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har sänt över Översiktsplanen för samråd. 

Översiktplanen ligger till grund för hela kommunens utveckling och 

påverkar därmed människors boende- och livsmiljöer. Befolkningen i 

Lunds kommun har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntas att öka i 

framtiden. 

För att kunna tillgodose bostäder åt alla och bostäder för olika behov 

samt att öka flexibiliteten bland bostäder för äldre krävs fler hyresrätter. 

Vård- och omsorgsnämnden har vid ett flertal tillfällen observerat att 

förvaltningens behov av särskilda boende för äldre och LSS-bostäder 

oftast inte är inplanerat i ett tidigt skede eller nämns sällan i detaljplanen 

som remitterats till vård- och omsorgsnämnden. Därför redovisar vård- 

och omsorgsnämnden framtida behov av särskilt boende för äldre samt 

LSS-bostäder i detta yttrande. 

För att kunna tillgodose vård- och omsorgsnämndens behov i ett tidigt 

skede är det viktigt att i exploateringen arbetar med att reservera mark i 

nytt bestånd samt i förtätning och bevakar lämpliga placeringar för dessa 

ändamål. 

Vård- och omsorgsnämnden förväntar sig att alla tillgänglighetsaspekter 

följs fullt ut så att det blir tillgängligt för alla i den fortlöpande processen. 

Beslutsunderlag 
Underrättelse från stadsbyggnadskontoret, upprättad 2017-09-28 

Översiktsplan för Lunds kommun- Samråd, upprättad 2017-09-21 

BN tjänsteskrivelse, upprättad 2017-09-21 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 2017-12-01 

  

Beslut 

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

svarsskrivelse 2017-12-01. 

Protokollsanteckningar 
Miljöpartiet inger en protokollsanteckning med följande lydelse: Vi vill 

understryka vikten av att säkerställa tillgång till grönområden för allas 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 19 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

fysiska och psykiska hälsa./ Christina Sjöström (MP) och Anette 

Mårtensson (MP) 

Feministiskt initiativ inger en protokollsanteckning med följande lydelse: 

Fi förutsätter i likhet med förvaltningen, också att kravet på god 

tillgänglighet för alla beaktas i den fortlöpande processen. Håller även 

med om Miljöpartiets protokollsanteckning. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

  

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 20 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 99 Detaljplan för del av Veberöd 2:113 
m.fl. i Veberöd,Lunds kommun - 
Samrådshandling 

Dnr VOO 2017/0560 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har sänt över detaljplanen för del av Veberöd 

2:113 m.fl. i Veberöd, Lunds kommun för samråd. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsområde och äldreboende inom 

Veberöd 2:113 m.fl. 

  

Vård- och omsorgsnämnden påpekar att äldreboendet är inte avsett för 

vård- och omsorgsförvaltning utan Socialförvaltningen. Vård- och 

omsorgsnämnden vill uppmana stadsbyggnadskontoret att i fortsättning 

benämna Socialförvaltningen ändamål med någon annan benämning 

eftersom i Lunds kommun är äldreboende ett inarbetat begrepp för 

särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen. 

  

Vård- och omsorgsnämnden 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 
Underrättelse från stadsbyggnadskontoret, upprättad 2017-11-03 

Planbeskrivning (samrådshandling), upprättad 2017-10-06 

Plankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 2017-10-06 

BN Beslut, upprättad 2017-10-19 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 2017-11-10 

  

Beslut 

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

svarsskrivelse 2017-11-10. 

Protokollsanteckningar 
Miljöpartiet inger en protokollsanteckning med följande lydelse: Vi är 

kritiska till att oexploaterad jordbruksmark tas i anspråk för hårdgjorda 

ytor. Det är i längden inte hållbart./ Christina Sjöström (MP) och Anette 

Mårtensson (MP) 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 21 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Centerpartiet och Feministiskt initiativ instämmer helt i Miljöpartiets 

protokollsanteckning. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

  

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 22 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 100 Genomförd granskning avseende 
kontroll av externa utförare 

Dnr VOO 2017/0507 

Sammanfattning 
På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY (Ernst and Young) 

genomfört en granskning som avser om det inom vård- och 

omsorgsnämnden och socialnämnden finns ändamålsenliga rutiner och 

system för kontroll vid utbetalning av ersättning till externa utförare 

inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och 

HVB (hem för vård och boenden enligt socialtjänstlagen). 

Av den sammanfattande bedömningen från Lunds kommuns revisorer 

framgår att det finns tillräckliga rutiner och system för kontroller vid 

utbetalning av ersättning till externa utförare inom vård- och 

omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Beträffande de rekommendationer som Lunds kommuns revisorer ger är 

att det i kommunen finns gemensamma rutiner för systematiska 

riskanalyser när det gäller arbetet med externa utförare, 

att frågan om ytterligare underlag för utbetalning av ersättning ska 

utredas under våren 2018 samt 

att vid riskanalysen särskilt beakta de specifika problem kring tillsyn, 

rutiner och avtal som kan uppstå vid användning av externa utförare. 

det görs uppföljningar/riskanalyser av externa utförare. 

När det gäller rekommendationerna är vård- och omsorgsnämndens svar 

att i kommunen finns en gemensam framtagen mall för riskanalys och att 

den används vid utvärdering av ansökan LOV/anbud LOU och vid 

uppföljning av avtal, 

att vård- och omsorgsförvaltningen ska förutsättningarna för att 

ytterligare verifiera underlag för utbetalning som avser ledsagar- och 

avlösarservice och personlig assistans som avser LSS samt 

att vård- och omsorgsförvaltningen har tillsyn och rutiner för att följa upp 

och åtgärda specifika problem vid avtal med externa utförare. 

Beslutsunderlag 
Vård och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2017 

dnr 2017/0507 med bilaga Riskanalys 

Skrivelsen ”Genomförd granskning avseende kontroll av externa 

utförare” från Lunds kommuns revisorer, 2017-09-27. 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 23 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lämna svar till Lunds kommuns revisorer enligt tjänsteskrivelse 

2017-12-04 avseende genomförd granskning avseende kontroll av 

externa utförare. 

  

  

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 24 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 101 Granskning intern kontroll 2017 
Dnr VOO 2016/0510 

Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört kontroller i enligt med intern kontrollplan 

för 2017. Vård- och omsorgsnämnden fastställde planen för intern 

kontroll 2016-12-14 § 101.  Planen omfattar 14 kontrollaktiviteter varav 

3 är kommungemensamma. 

  

De kontrollaktiviteter som genomförts enligt plan är väl motiverade sett 

utifrån resultat. Det finns brister på flera punkter som kan innebära vissa 

kvalitets- och effektivitetsförluster inom verksamheten genom att 

rutinerna inte fungerar optimalt eller inte följs. Bedömningen är att 

bristerna inte medfört några kvalitetsbrister som drabbat enskilda eller 

skador sett ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Plan för intern kontroll 2017 fastställd av vård- och omsorgsnämnden 

2016-12-14 § 101 

Granskningsrapport intern kontroll 2017 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-20 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta redovisningen av intern kontroll för 2017 

  

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Ledningsgruppen 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 25 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 102 Liberalernas skrivelse Inför 
måltidsvänner för att minska 
undernäring och ensamhet bland äldre 

Dnr VOO 2017/0277 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår att ett projekt kring konceptet måltidsvänner startas. 

Liknande projekt har genomförts i till exempel Kävlinge kommun. För 

att skapa underlag för en lundamodell att ta ställning till, föreslår 

förvaltningen att erfarenheter från andra kommuner sammanställs samt 

att ett förslag på projektplan och kostnadsberäkning tas fram. 

Beslutsunderlag 
Vård och Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2017 

dnr 2017/0277. 

Yrkanden 
Tove Klette (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att utreda förutsättningarna att införa ett måltidslyft inom vård och 

omsorg och ta fram en projektplan och kostnadsberäkning för en 

lundamodell. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

Emma Borrie   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 26 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 103 Liberalernas skrivelse om Rädda liv 
genom brandvarnare kopplade till 
trygghetslarm 

Dnr VOO 2017/0555 

Sammanfattning 
Liberalerna föreslår i skrivelsen att vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att nämnden i samverkan med Räddningstjänst Syd inför ett pilotprojekt 

med brandvarnare kopplade till trygghetslarm samt att en utvärdering och 

plan för vidare arbete sker efter pilotprojektets avslut. 

Liberalerna skriver att många av de som omkommer i bränder är äldre 

personer och inte sällan med ett eller flera funktionshinder. De flesta 

omkommer innan Räddningstjänsten kommer fram. Genom att få en tidig 

larmindikation om brand ökar chansen att liv markant. Ett sådant sätt att 

korta tiden för räddningstjänsten är att koppla trygghetslarm till 

brandvarnare. Åtgärden genomförs nu i Malmö stad med gott resultat. 

Liberalerna vill införa detta som ett pilotprojekt även i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
Liberalernas skrivelse den 17 oktober 2017 om Rädda liv genom 

brandvarnare kopplade till trygghetslarm 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 november 2017 

dnr 2017/0555 

Yrkanden 
Tove Klette (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för ett 

pilotprojekt med brandvarnare kopplade till trygghetslarm i 

samverkan med Räddningstjänst Syd med rapport till nämnden 

under 2018. 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Liberalerna 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 27 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 104 Rättelse av felaktighet i vård- och 
omsorgsnämndens protokoll från 
sammanträdet den 25 oktober 2017 § 
83 

Dnr VOO 2017/0299 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet den 25 

oktober 2017 § 83 har följande lydelse under rubriken vård- 

och omsorgsnämnden beslutar: 

  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att Epilepsiföreningen i Lund med omnejd beviljas 5 100 kr till 

verksamhet, 

att Lundabygdens dövas förening beviljas 20 000 kr till verksamhet, 

att HSO i Lund beviljas 1 414 000 kr till lokalkostnad, 

att Vänskapens hus beviljas sammanlagt 30 000 kr varav 20 000 kr till 

verksamhet och 10 000 kr till lokalkostnad, 

att DHR i Lund beviljas 128 000 kr till lokalkostnad, 

att ansökningarna i övrigt avslås samt 

att 1 593 100 kr anvisas i budgeten för 2018 för bidrag till handikapp och 

andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område. 

Protokollet blev felaktigt på så sätt så sätt att lydelsen inte 

överensstämmer med det beslut som nämnden fattade. 

  

Beslutet ska rätteligen vara: 

  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att Epilepsiföreningen i Lund med omnejd beviljas 5 100 kr till 

verksamhet, 

att Lundabygdens dövas förening beviljas 20 000 kr till verksamhet, 

att HSO i Lund beviljas 1 410 000 kr till lokalkostnad, 

att Vänskapens hus beviljas sammanlagt 30 000 kr varav 20 000 kr till 

verksamhet och 10 000 kr till lokalkostnad, 

att DHR i Lund beviljas 128 000 kr till lokalkostnad, 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 28 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

att ansökningarna i övrigt avslås samt 

att 1 593 100 kr anvisas i budgeten för 2018 för bidrag till handikapp och 

andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område. 

 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-10-25 § 83 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-02 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att under rubriken vård- och omsorgsnämnden beslutar i vård- och 

omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll från den 25 oktober 

2017 § 83, företa följande rättelse: 

  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar ändras till 

  

att Epilepsiföreningen i Lund med omnejd beviljas 5 100 kr till 

verksamhet, 

att Lundabygdens dövas förening beviljas 20 000 kr till verksamhet, 

att HSO i Lund beviljas 1 410 000 kr till lokalkostnad, 

att Vänskapens hus beviljas sammanlagt 30 000 kr varav 20 000 kr till 

verksamhet och 10 000 kr till lokalkostnad, 

att DHR i Lund beviljas 128 000 kr till lokalkostnad, 

att ansökningarna i övrigt avslås samt 

att 1 593 100 kr anvisas i budgeten för 2018 för bidrag till handikapp och 

andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens 

område. 

Beslut expedieras till: 

HSO, hsoilund.agneta@tele2.se 

Akten 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 29 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 105 Ansökan om bidrag till 
sekretesskyddad hörteknik 

Dnr VOO 2017/0591 

Sammanfattning 
Kommunkontoret har remitterat en ansökan om bidrag till 

sekretesskyddad hörteknik, till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Ansökan gäller medel som kommunstyrelsen avsätter varje år för 

genomförande av plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har en portabel hörslinga. Utrustningen 

är sekretesskyddad, vilket innebär att personer med hörapparat som 

befinner sig i annat rum (och inte har tillhörande mottagare) inte kan ta 

del av det som sägs via slingan. Den kan lånas av alla verksamheter inom 

förvaltningen. 

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen att bedöma 

om behov föreligger som motiverar att bidrag till sekretesskyddad 

hörteknik ska beviljas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från HSO 2017-09-25 

Offert Hörslingan AB 2017-09-25 

KFRs protokoll 2017-10-17 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att som vård- och omsorgsnämndens yttrande skicka tjänsteskrivelse 21 

november 2017. 

  

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 30 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 106 Årlig justering av förbehållsbelopp och 
avgifter inom äldre- och 
handikappomsorg, avseende 2018 

Dnr VOO 2017/0577 

Sammanfattning 
Förbehållsbelopp och avgifter inom äldre- och handikappomsorg ska 

årligen räknas om utifrån förändrat prisbasbelopp och 

konsumentprisindex enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 

2004 § 10. 

  

Kostavgifterna vid insatserna särskilt boende, korttidsvård och dagvård 

ska fastställas utifrån konsumentverkets rekommendationer enligt beslut 

från kommunfullmäktige den 30 augusti 2012. 

  

Kommunens självkostnad per vårdtimme i hemtjänsten räknas om med 

ledning av föregående års faktiska timkostnad med uppräkning för 

beräknade löne- och prisförändringar. 

  

Regeringen har för år 2018 fastställt prisbasbeloppet till 45 500 kronor, 

vilket är en ökning med 1,56 procent sedan år 2017. 

  

Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2017 har ökat med 1,69 procent i 

jämförelse med oktober 2016. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-20. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgifter inom äldre- och handikappomsorg enligt ovan. 

  

att fastställa kommunens självkostnad per vårdtimme till 316 kronor. 

  

att föreslagna ändringar ska gälla från och med 2018-02-01. 

Beslut expedieras till: 

Akten 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 31 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ekonomigruppen 

Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med 

funktionsnedsättning 

Verksamhetschef för boende och habilitering för personer med 

funktionsnedsättning 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 32 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 107 Årlig justering av ersättning och 
bidrag inom äldre-och 
handikappomsorg, avseende 2018 

Dnr VOO 2017/0578 

Sammanfattning 
Ersättningar och bidrag ska enligt beslut i kommunfullmäktige respektive 

vård- och omsorgsnämnden årligen justeras utifrån förändringar i 

prisbasbeloppet. 

  

Regeringen har för år 2018 fastställt prisbasbeloppet till 45 500 kronor 

vilket är en ökning med 1,56 procent sedan 2017. 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen har justerat beloppen för år 2018 för 

fastställande. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-19 

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att för år 2018 fastställa den kommunala habiliteringsersättningen till 

46 kronor per heldag respektive 32 kronor per halvdag. 

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

Myndighetsfunktionen 

Ekonomigruppen 

Löneavdelningen, kommunkontoret 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 33 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 108 Årlig justering av avgift och 
förbehållsbelopp för medflyttande 
person vid parboendebeslut, avseende 
2018 

Dnr VOO 2017/0579 

Sammanfattning 
Enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 2010-06-09 § 84 gällande s.k. 

parboende/parliv i Lunds kommun, ska kostnaden för mat varje år räknas 

om utifrån förändringar i konsumentprisindex. 

Omräkningen för 2018 baseras på en ökning av konsumentprisindex med 

1,69 procent. 

  

Enligt vård- och omsorgsnämnden beslut 2010-06-09, § 84 kan 

medflyttande personer vid parboendebeslut välja att endast äta 

huvudmålet på boendet och betala kupongpris för detta. Förbehållsbelopp 

för kost för dessa personer baseras då på livsmedelskostnad samt tillägg 

för kupongpriset för huvudmålet enligt vård- och omsorgsnämndens 

beslut 2010-12-08 § 142. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-14 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgiften för kost för medflyttande person vid 

parboendebeslut med 4 149 kronor per månad. 

  

att fastställa förbehållsbelopp för kost för medflyttande på särskilt boende 

som endast äter huvudmålet på boendet till 2 659 kronor per månad 

  

att föreslagna förändringar ska gälla från och med 2018-02-01 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Ekonomigruppen 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 34 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 109 Årlig justering av schablonbelopp för 
löpande underhåll av 
bostadsrättslägenhet, avseende 2018 

Dnr VOO 2017/0580 

Sammanfattning 
Schablonbeloppet för löpande underhåll av bostadsrättslägenhet ska 

årligen räknas om utifrån förändrat KPI för oktober enligt 

kommunfullmäktiges beslut från 25 september 2008. 

  

Konsumentprisindex, KPI, för oktober 2017 har ökat med 1,69 procent i 

jämförelse med oktober 2016. 

  

Schablonbeloppet för 2017 är 55 kronor per kvadratmeter och år. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-14. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa schablonbeloppet för löpande underhåll av 

bostadsrättslägenhet med 56 kronor per kvadratmeter och år för år 

2018. 

Beslut expedieras till: 

Akten   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 35 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 110 Årlig justering av avgift för transport 
av avlidna, avseende 2018 

Dnr VOO 2017/0581 

Sammanfattning 
Den administrativa avgiften för transport av avlidna ska årligen räknas 

om utifrån förändrat prisbasbelopp enligt kommunfullmäktiges beslut 

från den 16 juni 2006. Regeringen har för år 2018 fastställt 

prisbasbeloppet till 45 500 kronor, vilket är en ökning med 1,56 procent 

sedan 2017. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-14 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa avgiften för transport av avlidna med 1001 kronor för år 

2018 

  

Beslut expedieras till: 

Akten 

Ekonomigruppen 

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 36 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 111 Årlig justering av priser för 
sondnäring, kosttillskott och 
lunchpriser för pensionärer, avseende 
2018 

Dnr VOO 2017/0582 

Sammanfattning 
Priser för sondnäring, kosttillskott och priser för lunch i kommunens 

restauranger inom äldre- och handikappomsorg ska årligen räknas om 

utifrån förändrat prisbasbelopp enligt vård- och omsorgsnämndens beslut 

den 28 januari 2004 § 7. 

  

Regeringen har för år 2018 fastställt prisbasbeloppet till 45 500 kronor, 

vilket är en ökning med 1,56 % sedan år 2017. 

  

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-19 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att priset för brukare i hemvården som enbart försörjer sig på sondnäring 

är 1 581 kronor per månad. 

  

att priset för specialkost per portion är 52 kronor 

  

att priset för kosttillskott är 160 kronor per månad för en förpackning per 

dag, 320 kronor per månad för två förpackningar per dag, 481 

kronor per månad för tre förpackningar per dag och för ytterligare 

förpackningar per dag är priset 160 kronor per månad och 

förpackning. 

  

att priset för lunch hos restaurangerna inom vård- och 

omsorgsförvaltningen är 41 kronor per portion för pensionärer vid 

köp av kuponghäfte och 54 kronor per portion vid köp av enstaka 

portioner. 

  

att ovanstående priser är giltiga från och med 1 februari 2018. 

  

  



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 37 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Ekonomigruppen 

Restauranger på Fästan, Vevrehemmet, Solhem, Mårtenslund och 

Papegojelyckan 

Verksamhetschef för Hemvård, rehabilitering och service för seniorer 

Verksamhetschef för stöd och aktivering för personer med 

funktionsnedsättning 

Verksamhetschef för Särskilt boende för äldre 

  

    



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 38 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 112 Anmälan av delegationsbeslut 
 

LSS 

Beslut fattade enligt 9 § LSS med mera för perioden den 18 oktober 2017 

till och med den 11 december 2017. 

  

SoL 

Beslut fattade enligt 4 kap 1 § SoL med mera för perioden den 18 

oktober 2017 till och med den 11 december 2017. 

  

  

Bostadsanpassningsbidrag 

Beslut fattade enligt 4-16 §§ BAB för perioden från den 16 oktober 2017 

till och med den 3 december 2017. 

  

  

Övriga delegationsbeslut 

  

Särskilt boende för äldre  

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-03-29, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-06-12, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-07-06, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-08-14, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-08-18, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-08-21, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-10-17, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-10-25, Ann-Kristin Blomberg 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-09-21, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-11-21, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-11-28, Veronica Wehlin 

Beslut om disciplinär åtgärd, 2017-11-30, Veronica Wehlin 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 39 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

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



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 40 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 113 Kurser och konferenser 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna att Monika Lekander (L), Fredrik Ljunghill (M), Ronny 

Johannessen (M), Tove Klette (L), Dan Backman (KD) och Cherry 

Batrapo (Fi) deltar i Välfärdskonferensen 2018-02-01-- 2018-02-02 

på Hotell Scandic Star i Lund.   



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 41 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 114 Anmälningar 
Dnr VOO 2017/0057 

 

Avtalsuppföljning Agaten hemtjänst 2017-09-29 

  

Avtalsuppföljning Förenade Care 2017-10-24 

  

Avtalsuppföljning Meca services 2017-10-03 

  

Avtalsuppföljning Norlandia 2017-10-17 

  

Avtalsuppföljning Vardaga 2017-10-23 

  

Uppsägning av LOV avtal Nytida Kasper Kollo 

  

Socialstyrelsens äldreundersökningar 

  

2017 års mätningar av kvalitetsnyckeltal i Kolada 

  

Utvärdering av Lundaeko 

  

Rekrytering av förvaltningschef 

  

Revisionsrapport Granskning av bemötande och tillgänglighet 

  

Protokoll samverkansgrupp, 2017-11-22 

  

Verksamhetsuppföljning Kulturcentrum Skåne 

  

Verksamhetsuppföljning MISA 

  

Avtalsuppföljning Nytida Kasper Kollo 



    

Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 42 (42) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-12-13   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Verksamhetsuppföljning Höje Hund och Park 

  

Verksamhetsuppföljning Stora Blå 

  

Verksamhetsuppföljning SKOA Lund 

  

Verksamhetsuppföljning ABF - Mitt i stan 

  

Verksamhetsuppföljning Hundstund 

  

Verksamhetsuppföljning Stångby kyrkby Skjutbanevägen 

  

Protokoll kommunala funktionshinderrådet, 2017-10-17 

  

Överenskommelse gällande pilotprojekt för mobilt vårdteam 

  

Skrivelse från HjärtLung i Lund samt informationsbroschyr 

  

Protokoll samverkansgrupp 2017-11-29 

  

Penninggåva till Vevrehemmet särskilda boende 

  

Skrivelse från FUB till nämnden Synpunkter på verksamhetsplan och 

internbudget 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att lägga anmälningarna till handlingarna.  

 


