Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2019-03-13

§ 34

Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg
byggnad 9

Dnr VOO 2019/0055

Sammanfattning
Lunds kommun bedriver korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Behoven av insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse har ökat
senaste åren. Mot bakgrund av denna ökning redovisas behov av att
tillföra ny lokal för verksamheterna.
Förvaltningens förslag är följande:
Vård och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar
till servicenämnden att teckna hyresavtal avseende lokal för
korttidstillsyn och korttidsvistelse, vård- och omsorgsnämnden, med
adress Sankt Lars väg byggnad 9, Lund. Därefter tecknas
internhyreskontrakt mellan Lundafastigheter, servicenämnden och
vård- och omsorgsförvaltningen, vård- och omsorgsnämnden för
lokal med adress Sankt Lars väg byggnad 9, Lund.
Den interna hyreskostnaden är beräknad till 1 816 000 kr/år
inklusive fastighetsskatt. Vård- och omsorgsnämnden har redovisat
tillkommande kostnader i stöd-och serviceplan för LSS i EVP:n 20192021 och i EVP:n 2020-2022.

Beslutsunderlag
med bilaga 1 Intern hyresoffert och bilaga 2 Byggnad 09 - ritning

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M),
Daniel Kronmann (L), Tove Persson (FNL), Dan Backman (KD) och
Nike Förster (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Pär-Ola Nilsson (S) med instämmande av Mai Almén (S), Anette
Mårtensson (MP), Gunilla Wahlberg (V) och Annika Nilsson (FI)
yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att
befintlig ramp modifieras så att byggnormen följs samt att ytterligare
en ramp byggs.
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av Dan Ishaq (M),
Daniel Kronmann (L), Tove Persson (FNL), Dan Backman (KD) och
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Nike Förster (SD) yrkar avslag på Pär-Ola Nilssons (S) med flera
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Pär-Ola Nilssons (S) förslag mot sitt eget förslag
och finner sitt eget förslag bifallet.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande voteringsordning:
Sitt eget med flera yrkande mot Pär-Ola Nilssons (S) med flera
yrkande.
Ja för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.
Nej för bifall till Pär-Ola Nilssons (S) med flera yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Inga-Kerstin Eriksson (C), Dan Ishaq (M), Daniel Kronmann (L), Tove
Persson (FNL), Dan Backman (KD) och Nike Förster (SD) röstar ja.
Pär-Ola Nilsson (S), Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Gunilla
Wahlberg (V) och Annika Nilsson (FI) röstar nej.
Med sex röster mot fem beslutar vård- och omsorgsnämnden i
enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C) med flera yrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att
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föreslå kommunstyrelsen ger servicenämnden i uppdrag att
teckna hyresavtal avseende lokal för korttidstillsyn och
korttidsvistelse, vård- och omsorgsnämnden, med adress Sankt
Lars väg byggnad 9, Lund, samt
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att vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören,
vård- och omsorgsförvaltningen, att teckna hyreskontrakt med
Lundafastigheter, serviceförvaltningen under förutsättning av
att kommunstyrelsen ge servicenämnden i uppdrag att teckna
hyresavtal avseende lokal för korttidstillsyn och korttids-vistelse,
vård- och omsorgsnämnden, med adress Sankt Lars väg
byggnad 9, Lund.

Reservationer
Pär-Ola Nilsson (S), Anette Mårtensson (MP), Gunilla Wahlberg (V)
och Annika Nilsson (FI) reserverar sig i enlighet med ordalydelsen i
lämnad protokollsanteckning.

Protokollsanteckningar
Pär-Ola Nilsson (S) inger med instämmande av Anette Mårtensson
(MP), Gunilla Wahlberg (V) och Annika Nilsson (FI) en
protokollsanteckning med följande lydelse: Vi är givetvis för en
ombyggnation av fastigheten på St. Lars, behovet är stort. Vi kan
dock ej göra avkall på brukares behov av anpassning till och i
lokalerna.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen
Akten
Sammanträdet ajourneras kl.19.25-19.40.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-13

VOO 2019/0123

Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10
A, Lund, 2019-03-13 klockan 17.00–20.17

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L), tom § 31
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Anette Mårtensson (MP)
Annika Nilsson (FI)
Nike Förster (SD)

Tjänstgörande ersättare

Gunilla Wahlberg (V), tjänstgör för Martin Stensson (V)

Ersättare

Daniel Kronmann (L), from § 32
Josefine Temrell (L)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Pia Askman (C)
Cecilia Skoug (S)
Ibrahim Mohamad (S)
Lars Wirtén (MP)
Lena Lindman (SD)

Övriga

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 38
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 38
Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tom § 31
Elisabeth Fagerström, kvalitets- och uppföljningsstrateg, tom §
31
Lena Carlereus, myndighetschef
Petra Akins, tf HR-chef, tom § 38
Zenita Bäck, lokalsamordnare, tom § 34
Emma Magnusson, processledare, tom § 31

Justerare

Tove Persson (FNL)

Paragrafer

§ 29-39

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund, den 20
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mars 2019 kl.11.00
Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Tove Persson (FNL)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 29-39

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-04-15

