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§ 87 Remissvar i ärendet Motion till
kommunfullmäktige från Miljöpartiet om IT-guide
för äldre och ömsesidig integration KS 2020/0650
Dnr VOO 2020/0501

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag på yttrande samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
miljöpartiets yrkande att uppdra åt vård- och
omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda
hur en verksamhet i stil med IT-guide skulle kunna startas i
Lunds kommun.

Reservationer
Anette Mårtensson (MP) anmäler reservation.

Sammanfattning
Kommunkontoret har överlämnat en motion om IT-guide för äldre
och ömsesidig integration från Miljöpartiet ställd till
kommunfullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden ska översända
remissvar till kommunkontoret senast den 30 oktober 2020.
Anstånd är beviljat till den 10 november 2020. I motionen föreslår
Miljöpartiet att kommunfullmäktige uppdrar åt vård- och
omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda hur en
verksamhet i stil med IT-guide skulle kunna startas i Lunds kommun.
Mot bakgrund av att de åtgärder som Miljöpartiet föreslår redan
utförs idag så bedömer förvaltningen att det i nuläget inte finns
behov av ytterligare åtgärder. Förvaltningen föreslår vård- och
omsorgsnämnden att föreslå att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå Miljöpartiets förslag.

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M), Tove
Klette (L), Dan Backman (KD), Inga-Lisa Sjödin (M) och Kjell-Åke
Nilsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anette Mårtensson (MP) med instämmande av Annika Nilsson (FI),
Pär-Ola Nilsson (S), Martin Stensson (V) och Mai Almén (S) yrkar att
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motionen ska istället anses besvarad samt bifall till attsats 1 i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med fleras yrkande.

Beslutsgång
Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer sitt eget med fleras förslag mot
Anette Mårtenssons (MP) med fleras förslag och finner sitt eget med
fleras förslag bifallet.

Underlag för beslut



VOO Tjänsteskrivelse 2020-09-21 MP Motion om IT-guide för
äldre och ömsesidig integration
Motion från Lars Wirtén (MP) m.fl. IT-guide för äldre och
ömsesidig integration, 2019-03-14

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Vård- och omsorgsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-11-03 klockan 17.00–20.20, 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, deltar på distans, justerar § 80-83
och 85-94
Tove Klette (L), deltar på distans
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S), deltar på distans
Anette Mårtensson (MP), justerar § 84
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)

Josefine Temrell (L), deltar på distans
Kjell-Åke Nilsson (L), tjänstgör för Tove Persson (FNL) from § 83
deltar på distans
Inga-Lisa Sjödin (M), Tjänstgör för Gabriella Hedarv (SD) deltar
på distans
Thomas Åkesson (M), deltar på distans
Pia Askman (C), tjänstgör för Tove Persson (FNL) tom § 82 deltar
på distans
Andreas Brodin (S), deltar på distans
Ibrahim Mohamad (S), deltar på distans
Lars Wirtén (MP), deltar på distans

Tjänstepersoner

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, tom § 83 deltar på
distans
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 84 deltar på distans
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef, deltar på distans
Per Lövgren, ekonomichef, tom § 82
Niclas Snygg, verksamhetschef, tom § 82
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 82

Övriga

Britt Steiner, planeringschef, § 82 deltar på distans
Hanna Cinthio, utredare, § 82 deltar på distans
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Viktoria Nordén, utredare, § 82 deltar på distans
Mia Löveråsen, verksamhetschef, tom § 82
Karl Larsen, IKT-samordnare
Lena Hansen, Kommunal
Justerare

Pär-Ola Nilsson (S)

Paragrafer

§ 80–94, varav § 84 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A Lund, 2020-1111 kl.14.00.

Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Pär-Ola Nilsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Paragrafer

§ 80–83 och 85–94

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-12-04

