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Ej tjänstgörande
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Anette Thorp (M)
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Övriga närvarande

Josef Johansson
Anton Johansson (sekreterare)
Ingrid Westerlund (verksamhetschef)
Anna Friberg (verksamhetschef) §91
Negar Jalilpour (verksamhetschef)
Sabina Kullberg (samordnare våld i nära relationer) §85
Maria Boberg (verksamhetsutvecklare) §89
Johanna Elfsberg (enhetschef) §84

Utses att justera

Agneta Nilsson (S)

Justeringens plats o tid
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§ 81
Val av protokolljusterare
Agneta Nilsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Paragrafen är justerad
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§ 82

VoO.2020.0541

Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2021
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har att för 2021 besluta om sammanträdestider.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2021
Beredning
Vård- och omsorgsnämnden föreslås hålla sammanträde följande dagar 2021 vid
klockan 16:00; 20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti,
22 september, 20 oktober, 17 november och 8 december.
Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar att datum för vård- och omsorgsnämndens sammanträde i
december 2021 ändras från 8 december till 15 december i syfte att ekonomisk
månadsrapport ska hinna sammanställas till sammanträdet.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden håller sammanträde följande dagar 2021 vid klockan
16:00; 20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22
september, 20 oktober, 17 november och 15 december.
Beslutet skickas till
Vård och Omsorg
Paragrafen är justerad

Justerares signatur
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§ 83

VoO.2020.0541

Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
2021
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har att för 2021 godkänna sammanträdestider för vårdoch omsorgsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott 2021
Beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås hålla sammanträde följande dagar
2021 vid klockan 13:30; 12 och 26 januari, 9 och 23 februari, 10 och 23 mars, 13 och
27 april, 11 och 25 maj, 8 och 22 juni, 17 och 31 augusti, 14 och 28 september, 12
och 26 oktober, 9 och 30 november, 14 december.
Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar att följande datum för vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott ändras och läggs till; 30 november ändras till 23 november, 14
december ändras till 7 december, samt att ytterligare ett sammanträde genomförs den
21 december.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott håller sammanträde följande dagar 2021
vid klockan 13:30; 12 och 26 januari, 9 och 23 februari, 10 och 23 mars, 13 och 27
april, 11 och 25 maj, 8 och 22 juni, 17 och 31 augusti, 14 och 28 september, 12 och
26 oktober, 9 och 23 november, 7 och 21 december.
Beslutet skickas till
Vård och Omsorg
Paragrafen är justerad

Justerares signatur
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§ 84

VoO.2020.0006

Godkännande av ekonomisk månadsrapport september 2020
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för september 2020
innehållande resultatrapport, driftredovisning och verksamhetsmått. Kommentarer
till ekonomiskt utfall baseras på de siffror som redovisas samt information från
budgetuppföljning med enhetschefer och statistik över beslutade insatser från
myndigheten.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport för september 2020
 Ekonomisk månadsrapport september 2020
Beredning
Resultatet för perioden januari till september i förhållande till budget ligger på -10,8
miljoner kronor. Under perioden mars till augusti 2020 har 5,3 miljoner kronor
mottagits från staten som ersättning för sjuklönekostnader, vilket innebär i snitt 0,9
miljoner kronor per månad. I september sänktes denna ersättning till 0,3 miljoner
kronor. Dessa ersättningar är inkluderade i resultatet ovan.
Vård- och omsorgsnämnden har skickat in en första ansökan till Socialstyrelsen på
11,4 miljoner kronor. Vid ansökningstillfället lämnades också en prognos på
resterande års merkostnader, vilket uppskattades till cirka 10 miljoner kronor.
Kompletterande svar till ansökan har på begäran lämnats till Socialstyrelsen men
återkoppling gällande beviljad ersättning finns ännu inte. I maj 2020 beslutade
nämnden att upprätta en kohortavdelning för personer sjuka i Covid-19. Politiskt
beslut ska fattas för att förlänga verksamheten till den sista januari 2021.
Eslöv kommuns goda ekonomiska resultat möjliggör satsningar på 12,5 miljoner
kronor. Vård- och omsorgsnämnden har blivit beviljade 3,1 miljoner kronor för ITutrustning till medarbetare samt digitala hjälpmedel inom demensvård och
hemsjukvård.
Statsbidrag har rekvirerats under 2020 gällande ”Nära vård”, ”Äldre, ensamhet och
demens” och ”Äldreomsorgslyftet”. Vissa planer har fått senareläggas på grund av
Covid- 19 och andra bidrag är svåra att uppfylla kriterierna för. Däremot kommer en
viss utökning av sjuksköterskor och rehabpersonal möjliggöras.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Äldreomsorgen redovisar ett resultat på -6,3 miljoner kronor, fördelat -2,0 miljoner
kronor på vård- och omsorgsboende, 0,9 miljoner kronor på hemvården, -1,6
miljoner kronor på externa placeringar inom äldreomsorgen och -3,6 miljoner kronor
på rehab och sjuksköterskor. Underskottet inom sjuksköterskeenheten ökar snabbt till
följd av fortsatt höga avrop gällande bemanningssjuksköterskor. Det är extremt
svårrekryterat i kombination med ett utökat hälso- och sjukvårdsåtagande som
strömmar från både Covid-19 och omställningen till ”Nära vård”.
Överskottet inom verksamhet funktionsnedsättning stiger till 5,5 miljoner kronor.
Överskott på sammanlagt 4,8 miljoner kronor redovisas inom områdena LSS-boende
samt barn- och ungdomsverksamhet. Dessa överskott har uppkommit då många
aktiviteter ställts in sedan utbrottet av Covid-19. Personlig assistans redovisar ett
underskott på -5,0 miljoner kronor. Prognosen för 2020 är att antalet beviljade
timmar inom personlig assistans kommer ligga cirka 16 000 över budgeterad nivå.
Socialtjänsten över 18 år minskar sitt underskott till -2,6 miljoner kronor då
omprioritering av 6 miljoner kronor mellan övergripande pott och extern placering
har skett. Kostnader för externa placeringar har minskat sedan början av året.
Kostnad för kvartal 1: 1,5 miljoner kronor/månad; kvartal 2: 1,3 miljoner
kronor/månad och 1,0 miljoner kronor/mån för kvartal 3.
Enheten för ekonomiskt bistånd ökar sitt underskott till -8,1 miljoner kronor. Intäkter
från Migrationsverket understiger nu budgeterad nivå med 4,8 miljoner kronor.
Försörjningsstödet ligger 4,6 mnkr över budgeterad nivå. Utbetalt försörjningsstöd
kvartal 1: 3,4 miljoner kronor/månad, kvartal 2: 3,3 miljoner kronor/månad och
kvartal 3: 3,3 miljoner kronor/månad. Vidare redovisar enheten vissa andra överskott
som balanserar underskotten något.
Förvaltningsgemensamt redovisas ett överskott på 0,7 miljoner kronor.
Beslut
- Ekonomisk månadsrapport för september 2020 godkänns och skickas till
kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Vård och Omsorg
Paragrafen är justerad
Justerares signatur
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§ 85

VoO.2020.0353

Yttrande över förslag till strategi och aktivitetsplan för
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, enligt beslut den 2 juni 2020 (kommunstyrelsens protokoll
2020 § 86), översänt förslag till strategi för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet på remiss till samtliga nämnder.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut: Yttrande över förslag till strategi och aktivitetsplan för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 Förslag till aktivitetsplan för kommunens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete
 Förslag till strategi för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete
 Kommunstyrelsens beslut § 86 2020 Remiss av förslag till strategi och
aktivitetsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Beredning
Under rubriken Jämställdhets och barnrättsperspektiv önskas ett tydliggörande
gällande kopplingen mellan destruktiva normer och tidig utsatthet till vikten av
våldspreventiva insatser:
Två starka faktorer till våldsutövning och brott är destruktiva normer och tidig
utsatthet för våld. Att arbeta preventivt mot destruktiva normer och uppmärksamma
utsatta barn är våldspreventiva insatser som förebygger brott.
Under rubriken "Primär prevention" som handlar om universella åtgärder som riktar
sig till många oavsett behov önskas ett tillägg om att förebygga diskriminering pga
kön, etnicitet, sexuell orientering, religion och andra sårbara grupper
Under Vård- och omsorgsförvaltningen (VoO) önskas viss ändring i texten samt
tillägg rörande Socialtjänst över 18:
Inom ramen för socialtjänst ger VoO råd, stöd och annat bistånd till familjer och
enskilda som behöver det, exempelvis i form av stöd i föräldraskapet. Socialtjänsten
ska dessutom särskilt beakta våldsutsattas behov av hjälp genom rådgivning, stöd
och skydd, samt andra sårbara grupper. Detta ska ske med utgångspunkt i ett
systematiskt och strukturerat arbete som bygger på beprövad erfarenhet samt i så stor
mån det är möjligt vetenskapliga metoder och instrument. Kommunens arbete mot
Justerares signatur
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våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld beskrivs i separat riktlinje.
För att komma tillrätta med våld behöver också ett våldspreventivt arbete utföras
vilket innebär ett fokus på våldsutövaren
Under rubriken Barn- och Utbildningsförvaltningen (BoU) föreslås viss ändring och
tillägg:
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga och ska verka för att förhindra
att barn och unga far illa. En viktig del i detta handlar om att erbjuda stöd till barn
som bevittnat våld samt deras föräldrar.
För att komma tillrätta med våld behöver också ett våldspreventivt arbete utföras
vilket innebär ett fokus på våldsutövaren
Vård- och omsorgsnämnden lämnar slutligen synpunkter i enlighet med vad PRO:s
grupp och SPF Seniorerna Flyingebygden inom KPR har framfört i yttrande.
Synpunkterna är följande. Strategin är väl genomtänkt och utgör ett utmärkt
instrument för kommande arbete. Inom området vård och omsorg, har inte den äldre
befolkningen beaktats. Cirka 20 – 25 procent av Eslövs befolkning är 65 år eller
äldre. Detta är en grupp som inte vågar gå ut under kvällstid eller efter mörkrets
inbrott. Frågan är om denna grupp är avsedd att lämnas utanför strategin. Många
äldre blir utsatta för bedrägerier, såväl på fysisk som digital väg. I anledning av detta,
uppkommer frågan hur den äldre befolkningen ska skyddas och vilken hjälp den kan
få samt på vilket sätt bedrägerierna ska förebyggas. Den breda samverkan med
exempel försäkringsbolag, vaktbolag, hyresvärdar och grannsamverkan är viktiga att
lyfta fram. Det borde i slutet av dokumentet betonas att det är viktigt att det
förebyggande arbetet måste börjas redan i förskolan och skolan.
Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar med följande motivering:
Vi vet att en stor del förtroendevalda blivit utsatta för hot, våld, trakasserier och
andra påtryckningar i sin roll som politiker och att vissa övervägt att/har lämnat
sina uppdrag pga. känslan av otrygghet och utsatthet samt det hårda tonläget mot
politiker i sociala medier. Det finns också medborgare som av samma orsak avstår
från att ta politiska uppdrag. SKR driver ett omfattande arbete om hot och våld emot
förtroendevalda med flera goda exempel. l samband med valet 2018 pratades i den
då upprättade politiska säkerhetsgruppen, om hur kommunen kunde och bör ta en
mer framträdande roll för att främja det demokratiska systemet och stärka och
trygga den politiska rollen. Ett arbete som sedan tystnade.
Justerares signatur
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- att texten på sidan 7 (Förslag till strategi), andra stycket, sista meningen under
"Demokratifrågor" ändras till ”Kommunen ska utarbeta en särskild strategi som
anger inriktning och ansvarsfördelning när det kommer till våld, hot och/eller andra
påtryckningar mot förtroendevalda” och att denna strategi blir en prioriterad aktivitet
i aktivitetsplanen samt att kommunen genom strategin stärker sitt ansvar mot sina
förtroendevalda politiker
Tony Hansson (S) yrkar på att bifalla förvaltningens förslag till yttrande men med
följande ändringar:
- ordet maskulinitetsnormer under rubriken Jämställdhets och barnrättsperspektiv
byts ut mot ordet normer, samt att formuleringen våldsutsatta kvinnors behov under
rubriken Vård och omsorgsförvaltningen omformuleras till våldsutsattas behov.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller ändringsyrkandet avseende texten på sidan 7
i förslag till strategi och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande frågar därefter om nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som
sitt eget tillsammans med ändringsyrkandet finner att vård- och omsorgsnämnden
bifaller detta.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att texten på sidan 7
(Förslag till strategi), andra stycket, sista meningen under "Demokratifrågor" ändras
till ”Kommunen ska utarbeta en särskild strategi som anger inriktning och
ansvarsfördelning när det kommer till våld, hot och/eller andra påtryckningar mot
förtroendevalda” och att denna strategi blir en prioriterad aktivitet i aktivitetsplanen
samt att kommunen genom strategin stärker sitt ansvar mot sina förtroendevalda
politiker.
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget
med följande ändringar:
ordet maskulinitetsnormer under rubriken Jämställdhets och barnrättsperspektiv byts
ut mot ordet normer, samt att formuleringen våldsutsatta kvinnors behov under
rubriken Vård och omsorgsförvaltningen omformuleras till våldsutsattas behov.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 86

VoO.2020.0215

Förlängning av kohortavdelning för personer sjuka i Covid-19
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden fattade den 13 maj 2020 beslut om att inrätta en
kohortavdelning vid Vårlökens äldreboende. Avsikten var att kohortavdelningen
skulle vara i bruk till den 30 september. Nämnden fattar ett nytt beslut den 26 augusti
om att förlänga driften av kohortavdelningen till den 30 november 2020 mot
bakgrund av det då rådande pandemiläget. Ett nytt ställningstagande måste nu göras i
ett tidigare skede då personalplaneringen inför jul och nyårshelgerna ska genomföras.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förlängning av Kohortavdelning
Beredning
Att göra säkra bedömningar av Coronapandemins utveckling är svårt och måste
vägas mot andra socioekonomiska aspekter. Smittspridningen i riket och Skåne är
förhållandevis låg, i jämförelse med vår omvärld men i vissa delar av riket ökar
smittspridningen igen. Stockholmsregionen är tillbaka på samma nivåer som i maj
månad och även i Skåne ökar smittspridningen. För förvaltningen Vård- och Omsorg
gäller det att planera för både en ökad smittspridning samt att förebygga pandemins
påverkan på utvecklingsarbetet i så stor utsträckning som möjlig. Planeringen att
starta upp ett biståndsbedömt trygghetsboende på Vårlöken, där Kohortavdelningen
är förlagd är viktigt i sammanhanget.
Chefer med personalansvar står nu inför att planera för jul och nyårshelgernas
ledigheter. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt ta ett beslut om att förlänga
Kohortavdelning för att det ska finnas personal med adekvat kompetens på plats.
Förvaltningen följer pandemins utveckling noga för att succesivt pröva behovet av
kohortavdelningen. Därför förslår förvaltningen förlängningar i kortare intervaller.
Yrkanden
Lena Sundberg Hugosdotter (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslut
- Driften av kohortavdelning vid Vårlökens äldreboende för personer sjuka i Covid19 förlängs till och med den 31 januari 2021 och beslutet skickas till
kommunstyrelsen för kännedom.
Justerares signatur
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 87

VoO.2020.0507

Yttrande över detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i
Eslöv
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt beslut den 8 september 2020 beslutat att
hålla förslag till detaljplan för del av Eslöv 53:4 – Skogsgläntans förskola tillgänglig
för samråd.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till detaljplan för del av Eslöv 53:4
(Skogsgläntan)
 Underrättelse om samråd
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §122, 2020. Samråd för detaljplan för
del av fastigheten Eslöv 53:4 (Skogsgläntans förskola)
 Planbeskrivning med genomförande Samråd för detaljplan för del av fastigheten
Eslöv 53:4 (Skogsgläntans förskola)
 Plankarta. Samråd för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4 (Skogsgläntans
förskola)
 Förslag till detaljplan och plankarta för del av Eslöv 53:4 - Skogsgläntan i Eslöv
 Bilaga 1 Trafikbullerutredning. Samråd för detaljplan för del av fastigheten Eslöv
53:4 (Skogsgläntans förskola)
 Bilaga 2 Geo- och markmiljöundersökning. Samråd för detaljplan för del av
fastigheten Eslöv 53:4 (Skogsgläntans förskola)
Beredning
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggande av en förskola. Den nya förskolan
ska ersätta befintlig förskola i närheten av planerat område.
Efter genomgång av planförslaget, gör ansvarig handläggare bedömningen
att förslaget bör lämnas utan erinran.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
översänder det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 88

VoO.2020.0491

Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och
15 i Eslöv
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 augusti 2020 beslutat att hålla förslag till
detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv tillgängligt för samråd, se
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 2020.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i
Eslöv
 Underrättelse om samråd. Samråd för detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14
och 15
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 112, 2020. Samråd för detaljplan för
Stenbocken 14 och 15 i Eslöv
 Planbeskrivning. Samråd för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv
 Illustrationsplan. Samråd för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv
 Plankarta. Samråd för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv
 Bilaga 1 Trafik- och parkeringsutredning. Samråd för detaljplan för Stenbocken
14 och 15 i Eslöv
 Bilaga 2 Trafikbullerutredning.Samråd för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i
Eslöv
 Bilaga 3 Trafikbullerutredning illustration. Samråd för detaljplan för Stenbocken
14 och 15 i Eslöv
 Bilaga 4 Dagvattenutredning. Samråd för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i
Eslöv
 Bilaga 5 Geoteknik- och markmiljöutredning. Samråd för detaljplan för
Stenbocken 14 och 15 i Eslöv
Beredning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av fyra nya stadskvarter med
bostäder och verksamhetslokaler i Eslövs centrum. Fastigheterna är idag bebyggda
med en matvarubutik samt en större markparkering.
Efter genomgång av planförslaget gör ansvarig handläggare följande bedömning.
Ur Vård- och Omsorgs synvinkel är det särskilt väsentligt att lyfta fram
omständigheten, att den tilltänkta bebyggelsen kommer att ianspråkta en stor och
central yta inom Eslövs tätort som idag används som bilparkering. Detta leder i sin
tur till att frågor om tillgänglighet, i synnerhet för äldre och funktionshindrade, blir
relevanta.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Behov av bilparkering kommer att finnas såväl för de som besöker matvaruaffären
samt de boende i de nya stadskvarteren. Denna aspekt lyfts med tydlighet fram i
detaljplaneförslaget, sida 25. Det bör dock poängteras att den nuvarande
parkeringsytan även kan ha betydelse, inte enbart för besökande av den befintliga
matvaruaffären, utan även för andra personer som besöker Eslövs centrum. I fråga
om detaljplanens analys av behovet av bilparkering anser Vård och Omsorg att ett
närmare resonemang bör föras med avseende på den föreslagna bebyggelsens
inverkan på det totala behovet av parkeringsyta inom Eslövs centrum.
Vård och Omsorg anser även att det, med tanke på markens centrala belägenhet inom
tätorten samt behovet av att tillgodose samtliga medborgares intressen, är lämpligt att
i detaljplanen även möjliggöra för inrättande av trygghetsboende.
Med ovanstående synpunkter lämnar Vård och Omsorg detaljplaneförslaget i övrigt
utan erinran.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och
översänder det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

VoO.2020.0526

Information om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i
enlighet med SOSFS 2011:9
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Maria Boberg informerar om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. I enlighet med SOSFS 2011:9 ska förvaltningen bedriva
systematiskt kvalitetsarbete och krav ställs på att ledningssystemet ska kunna hantera
struktur för riskanalys, intern kontroll och egen kontroll med mera. Redogörelse
lämnas över nämndens och tjänstemännens ansvar där nämnden ansvarar för att det
finns system för systematiskt kvalitetsarbete samt att uppdra åt tjänstemän eller
konsult att utföra uppgifter som ingår i kvalitetsarbetet. Förvaltningschefen är den
tjänsteman som har det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet. I dagsläget sker
förbättring både i ledning och brukarnära arbete.
Beslutsunderlag
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg enligt
2011
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Information angående inkommen remiss avseende SOU 2018:88
översyn av insatser enligt LSS
Verksamhetschefer Ingrid Westerlund och Negar Jalilpour informerar om förslag till
ny LSS-lagstiftning som förväntas träda i kraft den 1 januari 2022. Bakgrunden till
den nya lagen är att andelen personer med beviljade LSS-insatser har ökat med 44
procent sedan införandet av lagen 1999. Tre nya insatser föreslås införas i form av
personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn samt förebyggande
pedagogiskt stöd.
Ytterligare förändringar som väntas är att insatsen kontaktperson ska kunna innehålla
gruppaktiviteter, korttidstillsyn före och efter skoldagen byter namn till förlängd
utbildning i fritidshem samt att den nya instansen personligt stöd till barn ersätter
personlig assistent till personer under 16 år. I förslaget förtydligas även att
kommuner får utbetala habiliteringsersättning till den som deltar på daglig
verksamhet. Kommunernas kostnader förväntas öka med 300 till 400 miljoner kronor
per år som följd av det nya lagförslaget.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Sammanfattning av verksamheten under ersättarnas frånvaro
Verksamhetscheferna Ingrid Westerlund, Anna Friberg och Negar Jalilpour
sammanfattar de åtgärder som genomförts inom äldreomsorg och LSS-verksamheter
i relation till coronapandemin. Fokus har legat på att minska smittan. Detta har
inneburit en omställning i verksamheten och en övergång till digitala lösningar.
Fysiska möten har dragits ner på kraftigt och utbildningar och sociala aktiviteter har
ställts in. Vissa boenden inom äldreomsorgen har behövt vara isolerade i samband
med smittprovning vilket drabbat brukares psykiska mående negativt. Utmaningar
har även funnits inom bemanningssituationen i äldrevården. Sammanfattningsvis har
smitta kommit in på boenden men en större spridning har kunnat förebyggas.
Sakteligen återupptas i dagsläget aktiviteter som varit inställda.
Redogörelse lämnas även över Eslövs krisstabs arbete. Den 5 februari gick
kommunen upp i nivå 2 störning vilket innebar dagliga möten för krisstaben som i
sin tur rapporterar till kommunens krisledningen. Mycket av våren har ägnats åt att ta
fram riktlinjer och rutiner.
Redogörelse lämnas även över nyrekrytering av chefer, verksamhetsförändringar
samt arbetet med att ta fram en bemanningshandbok med fokus på heltidsanställning
som norm.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Information från verksamheten
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om kommande utbildning i
nämndsprocessen för nämndsekreterare, förvaltningschefer och förtroendevalda.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Redovisning av delegeringsbeslut i Platina
VoO.2020.0474-2 Ordförandebeslut, detaljplan Färgaren 8 och 19
Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Anmälningar för kännedom
VoO.2020.0486-1 Kommunstyrelsens beslut § 113, 2020. Förslag till riktlinjer för
inköp och upphandling
VoO.2020.0305-2 Beslut från Kammarrätten
VoO.2020.0511-1 Dom angående beslut om bistånd enligt SoL
VoO.2020.0512-1 Dom från förvaltningsrätten gällande beslut om bistånd enligt
SoL
VoO.2020.0515-1 Dom gällande beslut om bistånd enligt SoL
VoO.2020.0518-1 Dom angående bistånd enligt SoL
VoO.2020.0528-1 Dom från förvaltningsrätten angående särskild avgift
VoO.2020.0530-1 Kommunfullmäktiges beslut § 72, 2020 Entledigande av Jörgen
Håkansson (S) från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
VoO.2020.0532-1 Kommunfullmäktiges beslut § 73, Sammanträdestider för
kommunfullmäktige 2021
VoO.2020.0534-1 Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2020 Upphävande av nu
gällande Riktlinjer för upphandling och Riktlinjer för
direktupphandling (3/3)
VoO.2020.0534-2 Kommunfullmäktiges beslut § 66, 2020 Upphävande av nu
gällande Riktlinjer för upphandling och Riktlinjer för
direktupphandling
VoO.2019.0502-4 Dom från förvaltningsrätten
VoO.2020.0537-1 Kommunstyrelsens protokoll 2020 § 151, Sammanträdestider
för kommunstyrelsen
VoO.2020.0411-2 Dom från förvaltningsrätten, gällande bistånd enligt SoL

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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