Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-09-15

§ 79 Yttrande avseende motion ”Hjälp lundaborna
att komma ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften
Dnr VOO 2021/0293
I protokollet används ordet Lundakvintetten, vilket innefattar
följande personer:
Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen
Hjälp lundaborna att komma ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften i
enlighet med tjänsteskrivelse 2021-08-26 samt överlämna
remissvaret/yttrandet till kommunfullmäktige som nämndens
yttrande.

Reservationer
Martin Stensson (V), Pär-Ola Nilsson S), Cherry Batrapo (FI) och
Anette Mårtensson (MP) anmäler reservation.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått remiss av kommunkontoret
avseende motion (V) (S) (Fi) ”Hjälp lundaborna att komma ut avskaffa hjälpmedelsavgiften”.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (dnr KS 2019/0804) om en
abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende på 65 kr/mån,
oavsett antal hjälpmedel,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut (dnr KS 2019/0804) om en
avgift för hämtning av hjälpmedel i ordinärt boende, samt
att kostnaderna för detta 2021 finansieras genom
kommunstyrelsens reserverade medel för Coronaåtgärder.

Yrkanden
Lundakvintetten yrkar med instämmande av Gabriel Nordquist (SD)
och Anette Mårtensson (MP), bifall till förvaltningens förslag att

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (5)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-09-15
godkänna förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen
Hjälp lundaborna att komma ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften i
enlighet med tjänsteskrivelse 2021-08-26 samt överlämna
remissvaret/yttrandet till kommunfullmäktige som nämndens
yttrande.
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Cherry Batrapo (FI) Martin
Stensson (V) och Mai Almén (S) yrkar att nämnden ställer sig bakom
motionen i sin helhet samt att godkänna förvaltningens
remissvar/yttrande avseende motionen Hjälp lundaborna att komma
ut - avskaffa hjälpmedelsavgiften i enlighet med tjänsteskrivelse
2021-08-26 samt överlämna remissvaret/yttrandet till
kommunfullmäktige som nämndens yttrande.
Gabriel Nordquist (SD) med instämmande av Lundakvintetten yrkar
avslag på Pär-Ola Nilssons (S) med fleras yrkande.
Anette Mårtensson (MP) framställer tilläggsyrkandet att nämnden
anser att det vore lämpligt att det införs en vecka per halvår då det är
avgiftsfritt att få hjälpmedel hämtade och att den eventuella extra
kostnad det medför tas från statsstöd riktade till äldreomsorgen.
Lundakvintetten yrkar avslag på Anette Mårtenssons (MP)
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer först proposition
på Lundakvintettens med fleras yrkande mot Pär-Ola Nilssons med
fleras yrkande och finner Lundakvintettens med fleras yrkande
bifallet.
Votering begärs och genomförs. Vård- och omsorgsnämnden
godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Lundakvintettens med fleras yrkande.
Nej för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med fleras yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande: Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan
Ishaq (M), Tove Klette (L), Tove Persson (FNL), Dan Backman
(KD), Gabriel Nordquist (SD) och Anette Mårtensson (MP) röstar ja.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Martin Stensson (V)) och Cherry
Batrapo (FI) röstar nej.
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Med sju röster mot fyra beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Lundakvintettens med fleras yrkande.
Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Anette
Mårtenssons (MP) tilläggsyrkande och finner detta avslaget.

Underlag för beslut



Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-25
Yttrande avseende motion ”Hjälp lundaborna att komma ut avskaffa hjälpmedelsavgiften"
Motion 2021-03-25 ”Hjälp lundaborna att komma ut avskaffa hjälpmedelsavgiften"

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
Kommunkontoret

Sammanträdet ajourneras kl. 20:25-20:37.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2021-09-15

VOO 2021/0121

Vård- och omsorgsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-09-15 klockan 17.00–20.55, Digitalt möte/Vård- och
omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP)
Martin Stensson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Gabriel Nordquist (SD), tjänstgör from § 75 (SD)
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Gabriel Nordquist (SD) tom §
74
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Andreas Brodin (S)
Cecilia Skoug (S)
Ibrahim Mohamad (S)
Lars Wirtén (MP)
Gunilla Wahlberg (V), from § 74
Susanne Fors (SD), from § 75
Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, tom § 76
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 80
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Per Lövgren, ekonomichef, tom § 81
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 75
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 75
Linus Hesselbom, lokalsamordnare, tom § 77
Lars Öst, Vision, tom § 86
Annika Plym Olsson, Kommunal, tom § 79
Karin Pettersson, IT-tekniker
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VOO 2021/0121

Justerare

Dan Ishaq (M)

Paragrafer

§ 72–87

Tid och plats för justering

Digital justering den 22 september 2021 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Dan Ishaq (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-15

Paragrafer

§ 72–87

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-10-18

