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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Stadshuset, Emanuel Möller/Albert Sahlin kl. 16:00-18:30

Beslutande

Tony Hansson (S) (ordförande)
Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande)
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande)
Kari Kajén (SD)
Agneta Nilsson (S)
Gabriel Barjosef (S)
Eva Rebbling (V)
Bo-Göran Hansen (M)
Jeanette Flankeus (SD)
Anette Palm (S)
Pontus Löfdahl (KD) ersätter Mirsen Ülger (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Lars Linder (L)
Bodil Löfström (S)
Eva Bengtsson (S)

Övriga närvarande

Helena Nilsson (Nämndsekreterare)
Josef Johansson (Förvaltningschef)
Johanna Elfsberg (Enhetschef, ekonomi och administration) §§105106

Utses att justera

Krister Carlberg (C)

Justeringens plats o tid

Stadshuset, 2020-12-22

Protokollet omfattar

§§104-116
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§ 104
Val av protokolljusterare
Beslut
- Krister Carlberg (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Paragrafen är justerad
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§ 105

VoO.2020.0006

Ekonomisk månadsrapport 2020
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för november 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 november 2020
 Ekonomisk månadsrapport november 2020
Beredning
Resultatet för perioden januari till oktober i förhållande till budget ligger på -12,5
mnkr. Under perioden mars till november 2020 har 7,2 mnkr mottagits från staten
som ersättning för sjuklönekostnader, vilket innebär i snitt 0,8 mnkr per månad.
Denna ersättning är inkluderad i resultatet ovan.
Ersättning har utbetalats avseende kommunens första ansökan till Socialstyrelsen
gällande Covid-19. Ersättningen motsvarar 91,4% av det eftersökta beloppet, dvs
10,1 mnkr. Enligt beslutet ska en återrapportering lämnas i början på nästa år.
Kommunens andra ansökan till Socialstyrelsen summerade upp till 10,4 mnkr och
här förväntas en ersättning först i februari 2021.
Nämnden ska besluta om att förlänga beslutet gällande kohortavdelning för personer
sjuka i Covid-19 till den sista mars 2021. Beslut kring överbemanning är förlängd
t.o.m. den sista juni 2021.
Riktade statsbidrag kommer påverka driftsredovisningen positivt under december
med ca 1,8 mnkr.
Äldreomsorgen minskar sitt underskott något från föregående period, från -6,9 mnkr
till -6,6 mnkr. Vård- och omsorgsboende ökar sitt underskott till -3,2 mnkr. Externa
placeringar inom äldreomsorgen ökar från -1,3 mnkr till -1,6 mnkr. Rehab och
sjuksköterskor minskar sitt underskott från -3,8 mnkr till -3,3 mnkr. Hemvården ökar
däremot sitt överskott från 0,7 mnkr till 1,2 mnkr, främst på grund av lägre volymer.
Överskottet inom verksamhet funktionsnedsättning ligger kvar på samma nivå som
föregående period, 6,6 mnkr. Flertalet verksamheter inom funktionsnedsättning
redovisar ett överskott då många aktiviteter fått ställas in p.g.a. av Covid-19.
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Personlig assistans ökar däremot sitt underskott, från -5,3 mnkr till -5,9 mnkr. Detta
ligger något över den helårsprognos, -5,6 mnkr, som redovisades vid delårsrapporten.
Underskottet beror till stor del på den volymökning inom personlig assistans enligt
LSS som är ofinansierad.
Socialtjänsten över 18 år ligger kvar på samma underskott, -2,5 mnkr. Underskottet
härleds till externa placeringar samt tomhyror inom boendegruppen.
Enheten för ekonomiskt bistånd ökar sitt underskott från -9,3 mnkr till -10,6 mnkr.
Intäkter från Migrationsverket understiger nu budgeterad nivå med 6,7 mnkr.
Försörjningsstödet ligger 5,7 mnkr över budgeterad nivå. Utbetalt försörjningsstöd
kvartal 1: 3,4 mnkr/månad, kvartal 2: 3,3 mnkr/månad och kvartal 3: 3,3
mnkr/månad. Utbetalt försörjningsstöd för november ligger på 3,3 mkr. Enheten
redovisar vissa andra överskott som balanserar underskotten något.
Förvaltningsgemensamt redovisas ett överskott på 0,9 mnkr.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för
november 2020 och översända den till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten
Paragrafen är justerad
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§ 106

VoO.2020.0576

Internbudget 2021
Ärendebeskrivning
I enlighet med de ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun ska nämnden
fastställa sin internbudget i december gällande nästkommande budgetår utifrån de
budgetramar som fastställts av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Internbudget 2021
 Internbudget 2021, verksamhetsnivå
 Detaljerat underlag gällande Internbudget 2021
 Styrande majoritetens förslag till budget 2021 samt flerårsplan 2022-2024
inklusive investerings- och exploateringsbudget
Beredning
Vid budgetberedningens förslag gällande vårbudget tilldelades vård- och
omsorgsnämnden en ram på 645,6 mnkr. Borträknat löne- och priskompensation
innebar ramen en sänkning med 3 mnkr i jämförelse med budget år 2020. Ramsänkningen avsåg försörjningsstöd, 2 mnkr, och volymmodell äldreomsorgen, 1
mnkr.
När kommunfullmäktige i november 2021 beslutade om den slutgiltiga ramen
tilldelas vård- och omsorgsnämnden en ram på 660,4 mnkr. Detta innebär en
ramökning med 11,8 mnkr från 2020, exklusive löne- och priskompensation (från
626,6 mnkr till 638,4 mnkr).
I den styrande majoritetens förslag till budget 2021 med flerårsplan 2022 till 2024
konkretiseras bl.a. följande:
- Budget för hälso- och sjukvårdsinsatser ökas med 5 mnkr
- Ramen för försörjningsstöd återställs till 2020 års läge, dvs +/- 0.
- Statens ersättning för flyktingmedel minskar och nämnden tilldelas 10 mnkr i extra
medel 2021. Dessa medel minskar under 2022-2024.
- Årligt medel gällande Våld i Nära relationer överförs till nämnden, 0,1 mnkr.
Ramjustering på 2,3 mnkr gällande finansieringen av samordnad organisation, Ehandel och Hypergene.
Utöver ramhöjningen på 11,8 mnkr satsar regeringen på en äldreomsorgssatsning
som för Eslövs del uppgår till 12,1 mnkr/år. Detta är ett permanent riktat statsbidrag
som följaktligen inkluderas i föreslagen internbudget för 2021. Övriga statsbidrag
kommer att hanteras på balanskontot då de avser kortare period.
Justerares signatur
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Följande satsningar förslås i Internbudget 2021 för Vård- och omsorgsnämnden:
- Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen prioriteras en förstärkning av
sjuksköterskor, specialistundersjuksköterskor och rehab-personal, 7,8 mnkr.
- Inom äldreomsorgen höjs bemanningen på vård- och omsorgsboende med 0,04
anställda/plats vilket motsvarar 6,5 mnkr. Inom hemvården justeras budget med 4
mnkr för att motsvara ersättningsmodellen inom IDA.
- Ersättningen från Migrationsverket minskar och förväntad intäkt sänks med 10
mnkr.
- Inga extra medel prioriteras till funktionsnedsättning.
- Centralt prioriteras tjänster inom administration och ekonomi då arbetsuppgifter
kvarstått vid förändringen till samordnad organisation. Myndigheten förstärks med
en biståndshandläggare. - En integrationspedagog anställs. Pengar avsätts för att
möjliggöra planerade upphandlingar. Förändringarna innebär budgetökning på 3,6
mnkr.
Föreslagen Internbudget för 2021 innehåller inga budgeterade medel för att hantera
Covid-19 relaterade kostnader.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
Internbudget för år 2021.
Ej deltagande i beslut
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i
beslutet.
Beslutet skickas till
Handläggare, Akten
Paragrafen är justerad
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§ 107

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 i Vårlökens vård- och omsorgsboende med syfte av att vårda
personer med Covid-19 och att hejda smittspridningen av viruset. Det första beslutet
gällde till den 30 september 2020. Därefter har två nya beslut om förlängning fattats
med kortare intervaller den 26 augusti och 21 oktober 2020. Det sista beslutet gäller
tom den 31 januari 2021.
Förvaltningen följer pandemins utveckling noga för att succesivt pröva behovet av
kohortavdelningen. Därför har förlängningar av beslutet föreslagits i kortare
intervaller. Det är viktigt att i planeringen säkra en långsiktig personalförsörjning
därför lyfts frågan om en ny förlängning upp på vård- och omsorgsnämndens
dagordning redan i december.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förlängning av kohortavdelning för personer sjuka i covid-19
 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020 § 52; Upprättande av
kohortavdelning för personer sjuka i COVID-19
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 66, 2020-08-26. Förlängning av
kohortavdelning
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §86, 2020-10-21. Förlängning av
kohortavdelning för personer sjuka i Covid-19
Beredning
Sedan oktober månad har smittspridningen ökat rejält i hela landet. Skåne är nu en av
de hårdast drabbade regionerna i riket. Enligt Folkhälsomyndigheten bedöms
smittspridningen toppa under jul- och nyårshelgen men pandemins utveckling är
svårbedömd. Mycket hänger på hur snabbt det går att komma i gång med ett
vaccinationsprogram samt att vidtagna skyddsåtgärder ger effekt.
Den ökade samhällsmittan speglar sig nu i antalet ökade fall smitta bland
vårdpersonal samt brukare inom vård och omsorgsnämndens ansvarsområde i Eslöv.
För närvarade är kohortavdelningen igång och tar emot brukare som insjuknat i
Covid-19. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningsledningen en förlängning av
driften av kohortavdelningen till och med den 31 mars 2021.
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Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förlänga driften av kohortavdelningen till
och med den 31 mars 2021 samt att skicka beslutet för kännedom till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Paragrafen är justerad
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§ 108

VoO.2020.0568

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
Ärendebeskrivning
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet
med arbetsmiljöpolicyn samt föreskriften AFS 2001:1; Systematiskt
arbetsmiljöarbete. Med tanke på de förtroendevaldas arbetsgivaransvar genomförs
årligen en förvaltningsövergripande samanställning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för att på så sätt öka deras inblick i arbetsmiljöfrågorna. Varje
enhet inom Vård och Omsorg har i samråd med skyddsombud gått igenom en
checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En sammanställning av samtliga
checklistor har gjorts och generella styrkor och förbättringsområden inom
förvaltningen har sammanställts.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
 Protokoll FÖSAM 17 november 2020
Beredning
Utifrån den årliga uppföljningen för 2019 gjordes ingen handlingsplan då inga frågor
som besvarats med ett nej översteg en nivå på 25 %. Förvaltningsledningen beslutade
dock att fortsätta arbetet med att göra målen för den organisatoriska- och sociala
arbetsmiljön kända i verksamheterna. Att göra målen kända har i år fått sättas på
paus eftersom att ett arbete har påbörjats från centralt håll att förtydliga målen för
den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön som sedan ska gälla för hela Eslövs
kommun.
I den årliga uppföljningen för 2020 uppnår heller inga frågor som besvarats med ett
nej en nivå på 25 % och därför anser inte arbetsgivaren att en handlingsplan är
aktuell. Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar fortsatt
bra inom vård och omsorg. Förvaltningsledningen har beslutat att när målen för den
organisatoriska- och sociala arbetsmiljön är antagna centralt ska arbetet med att göra
målen kända i verksamheterna fortsätta.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Akten
Justerares signatur
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Paragrafen är justerad
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§ 109

VoO.2020.0513

Yttrande över samråd för fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
Ärendebeskrivning
Syftet med planförslaget är att ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i
östra Eslöv. Den ska synliggöra potential och även visa de utmaningar som finns.
Beslut om samråd beslutades den 1 september 2020 av kommunstyrelsen.
Synpunkter ska inlämnas senast den 30 december 2020.
Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande; Samråd för fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
 Kommunstyrelsens beslut §109, 2020. Samråd för förslag till fördjupad
översiktsplan för östra Eslöv
 Underrättelse. Samråd för förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv
 Fördjupad översiktsplan, remissversion
 Miljökonsekvensbeskrivning
Beredning
Bostadsmässigt utgörs Östra Eslöv idag till merparten av flerfamiljshus med
hyresrätt, vid Berga och Kvarngatan. Villor dominerar den sydöstra delen vid
Skomakargatan. Den enda bostadsbyggnaden med bostadsrätt ligger på
Järnvägsgatan.
Verksamhetsmässigt har Vård och Omsorg många lokaler belägna på den östra delen
av Eslöv. Funktionsnedsättning har sin administrativa lokal på Vasagatan. Ett par
LSS-boende ligger längs Kvarngatan och daglig verksamhet har ett flertal lokaler i
Östra Eslöv. Äldreomsorgen har ett av sina vård- och omsorgsboende på Berga.
Vidare utgår stora delar av hemvården, rehab och sjuksköterskorna från Kvarngatan
7. Östra Eslöv har dessutom kommunens första och enda trygghetboende för 70+
beläget på Kvarngatan 40.
Inom området Östra Eslöv bor majoriteten av hemvårdens brukare i flerfamiljehus
med hyresrätt. Ett mindre antal brukare bor i villor. Majoriteten av villaägarna i
området är mellan 66 och 81 år. Men ett antal av villaägarna är mellan 80 till 90 år.
En liknande trend kan ses gällande hyresrätter men inte lika starkt som bland villor.
Antalet hemtjänsttimmar ökar för varje år i Östra Eslöv och ökningen beräknas
fortsätta i takt med den åldrande befolkningen.
Invånare i Östra Eslöv utgörs inte av en homogen grupp beträffande ekonomi och
bostadsform vilket leder till olika förutsättningar i framtiden. Disponibel inkomst
påverkar beslut kring framtida boende. Kommunen behöver bygga både för de som
Justerares signatur
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inte kan köpa bostadsrätt men även bygga för de som redan har en bostad med
äganderätt för att möjliggöra köp av bostadsrätt. En hög andel äldre vill bo hemma så
länge det är möjligt och därför anser Vård och Omsorg att det är viktigt med en
blandning av upplåtelseform för att möta individens behov i framtiden. Östra Eslöv
skall vara tillgänglig för alla under hela livet.
Vård och Omsorg ser i grunden mycket positivt på förslaget till fördjupad
översiktsplan som ger förutsättningar för en utveckling av stadsdelen till en
spännande och attraktiv miljö för boende, arbete och besök.
Förvaltningen Vård och Omsorg har följande generella synpunkter:


Då stadsdelen i nuläget kraftigt domineras av flerbostadshus med hyresrätt är
det önskvärt att tillkommande bebyggelse balanserar detta genom en hög
andel bostads- och äganderätter. Det är också önskvärt att byggandet av
äganderätter och bostadsrätter startar så snart som möjligt och inte hamnar
sent i prioriteringen av utbyggnadsområden.



Alternativa scenarier. Det vore intressant med en bedömning av hur många
tillkommande bostäder av olika typer (upplåtelseformer) som de båda
scenarierna kan antas ge upphov till.

Förvaltningen Vård och Omsorg har följande verksamhetsspecifika synpunkter:


Antalet äldre ökar kraftigt i Eslövs kommun. Befolkningsprognosen visar att
2035 kommer kommunen ha ca 50 % fler invånare över 80 år. Kommunen
behöver därför varierande boendeformer för att möta olika omsorgs- och
trygghetsbehov, t.ex. seniorboende och trygghetsboende.



Utveckla flexibla boenden där människor möts över generationsgränser.



Likväl som förskolor och skolor planeras in måste husen antingen vara
planerade för att kunna göras om till trygghetsboende eller kanske t o m vårdoch omsorgsboende. Kanske kan förskolor byggas på sådant sätt att de kan
göras om till äldreboende om/när behovet förändras? Eller kan man bygga
kombinationer av trygghetsboende och förskola. Utrymme i planeringen för
innovativa lösningar.



Den logistiska planeringen är kanske den viktigaste aspekten utifrån våra
behov. placering av boendeformer till våra målgrupper, kopplat till service,
vårdcentral mm.



Förutsättningar för Energismarta och it, tekniskt smarta byggnader.

Justerares signatur
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Skapa en mötesplats i anslutning till Bergagården där verksamheterna kan
främja samarbetet med frivilliga och föreningar.



Medverka till och stimulera utvecklingen av fler mötesplatser för äldre med
utbud av olika aktiviteter för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet.



Prioritera gröna miljöer som ger upphov till både fysisk och social aktivitet.
Givetvis ska dessa miljöer även inkludera både äldre och funktionsnedsatta.
Det förebyggande arbetet med att bibehålla friskhet är viktigt.



Lägenheter för LSS verksamheten skall planeras i nybyggnationer.



Lokaler som främjar aktiviteter för LSS verksamheten.



Ha i åtanke tillgängligheten till kollektivtrafiken för att öka äldres rörlighet i
samhället. Infrastruktur för transportering – via kollektivtrafik, cykel, gång



Närhet till affär och service.



Förvaltningen ska utifrån sin professionalitet inom socialtjänstens IFO
(individ- och familjeomsorg) också vara involverad i att möjliggöra
lägenheter för de som står långt från bostadsmarknaden, samt skapa trygghet i
alla bostadsområden.

Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden tar förvaltningens förslag till yttrande som sitt och
översänder det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 110

VoO.2020.0488

Yttrande över förslag till revidering av Eslövs kommuns
parkeringsnorm
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 1 september (kommunstyrelsens protokoll § 106 2020)
beslutat att skicka förslag till revidering av Eslövs kommuns parkeringsnorm på
remiss till vård- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till revidering av Eslövs kommuns
parkeringsnorm
 Förslag till parkeringsnorm. Remittering av förslag till revideringen av Eslövs
kommuns parkeringsnorm
 Gällande parkeringsnorm, antagen 2014-04-28. Remittering av förslag till
revideringen av Eslövs kommuns parkeringsnorm
 Kommunstyrelsens beslut § 106, 2020. Remittering av förslag till revideringen av
Eslövs kommuns parkeringsnorm
Beredning
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer, efter genomgång av förslaget till ny
parkeringsnorm, att förslaget bör lämnas utan erinran.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna Förslag till revidering av Eslövs
kommuns parkeringsnorm utan erinran.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

16 ( 25 )

Sammanträdesprotokoll
2020-12-16
Vård- och omsorgsnämnden
§ 111

VoO.2020.0481

Yttrande över förslag till strategi för äldres boende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 1 september 2020 beslutat att remittera Förslag till strategi
för äldres boende till vård- och omsorgsnämnden (kommunstyrelsens protokoll 2020
§ 105).
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till strategi för äldres boende
 Remittering av förslag till strategi för äldres boende
Beredning
Vård och Omsorg har medverkat vid framtagandet av förslaget och har inget
ytterligare att tillägga mer än att förslaget till strategi för äldres boende togs fram för
ett tag sedan, därav stämmer inte all fakta i strategin längre överens med
verkligheten. Bland annat har antal boendeplatser förändrats. Detta bör ses över
innan strategin antas.
Yrkanden
Tony Hansson (S) yrkar på att texten under rubriken "Särskilt boende" faktagranskas
så det som står där stämmer med verkligheten, samt att begreppet "särskilt boende" i
strategin tas bort och ersätts av "vård- och omsorgsboende" vilket är det
begrepp Eslövs kommun använder för sina äldreboende.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller tilläggsyrkandet och finner att nämnden gör
så.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att texten under rubriken
"Särskilt boende" faktagranskas så det som står där stämmer med verkligheten, samt
att begreppet "särskilt boende" i strategin tas bort och ersätts av "vård- och
omsorgsboende" vilket är det begrepp Eslövs kommuns använder för sina
äldreboende.
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget
samt översända det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

VoO.2020.0579

Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33,
36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 oktober 2020 beslutat att skicka förslag
till detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 på samråd
(kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020 § 146).
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Yttrande över samråd för detaljplan för fastigheterna
Dannemannen 33, 36 och 37
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 146, 2020. Samråd för detaljplan
för fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning. Samråd för detaljplan för
fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun
 Plankarta. Samråd för detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i
Eslöv, Eslövs kommun
 Skyfallsutredning. Samråd för detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33, 36
och 37 i Eslöv, Eslövs kommun
 Trafikbullerutredning. Samråd för detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33,
36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun
 Underrättelse. Samråd för detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33, 36 och
37 i Eslöv, Eslövs kommun
 Begäran och beviljande av anstånd för yttrande. Yttrande över samråd för
detaljplan för fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv, Eslövs kommun
Beredning
Detaljplanen syftar till att kunna uppföra gatumark, parkmark, bostäder, förskola och
vårdinrättning på fastigheten. Vidare anges i planförslaget, att en ny kvartersstruktur
är avsedda att skapas. Genom en ny vägsträckning får området en ny gestaltning med
tre kvarter istället för ett kvarter. Den nya kvartersstrukturen bedöms medföra ökad
tillgänglighet och flexibilitet av områdets användning. Mindre kvarter innebär även
att trafiken fördelas på fler gator och avlastar omgivande gatustruktur. Inom
planområdet finns idag en vårdcentral som drivs av Region Skåne samt två
kommunala förskolor. Avståndet till Stora Torg i centrala Eslöv är cirka 1500 meter.
Efter genomgång av planförslaget gör ansvarig handläggare följande bedömning. Det
är önskvärt att detaljplanen kompletteras på så sätt, att den även medger uppförande
av LSS-boende. Planförslaget bör i övrigt lämnas utan erinran.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande, gällande detaljplan för
fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37, som sitt eget och översänder det till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Information från förvaltningsledningen med anledning av covid-19
Ärendebeskrivning
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar om att läget i verksamheten är väldigt
ansträngt. Det är svårt att få in extra personal både till boenden och
kohortavdelningen och en upphandling för bemanning av undersköterskor pågår
därför. Det jobbas även med att få in snabbtester för covid-19 till verksamheterna.
Besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden gäller fram till och med
den 22 december.
Förvaltningen beslutade under dagen, ihop med ordförande i nämnden, att
inte förlänga besöksförbudet över jul och nyår.
En gång per vecka kan kommunerna hos Folkhälsomyndigheten ansöka om
besöksförbud på sina boende. Dessa besöksförbud gäller i tre veckor åt gången. Vill
kommunerna förlänga gällande beslut om besöksförbud ska en ny ansökan skickas in
innan det förra beslutet löpt ut.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Information från förvaltningen
Ärendebeskrivning
Josef Johansson, förvaltningschef informerar om:
- arbetet med implementeringen av datasystemet Lifecare
- strategin för integration som ska upp för beslut i nämnden
- en händelse där en person, på falska grunder, sökte jobb inom förvaltningen Vård
och Omsorg, händelsen polisanmäldes
- största fokus och resurser inom verksamheten just nu hanteringen av pandemin och
allt den för med sig
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115

VoO.2020.0571

Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Beslutsunderlag
 November LSS
 November Ekonomiskt bistånd
 November SOL
Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Anmälningar för kännedom
VoO.2020.0410-2 Dom från förvaltningsrätten
VoO.2020.0434-2 Dom från förvaltningsrätten
VoO.2020.0475-5 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2020. Antagande av
Delårsbokslut 2020 samt utökning av investeringsram för 2020
VoO.2020.0475-6 Delårsrapport. Antagande av Delårsbokslut 2020 samt utökning
av investeringsram för 2020
VoO.2020.0475-7 Revisionens granskningsrapport. Antagande av Delårsbokslut
2020 samt utökning av investeringsram för 2020
VoO.2020.0475-8 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020. Antagande av
delårsbokslut 2020 samt utökning av investeringsram för 2020
VoO.2020.0580-1 Kommunfullmäktiges beslut § 86, 2020. Insatser med anledning
av förväntat ekonomiskt överskott
VoO.2020.0581-1 Kommunfullmäktiges beslut § 84, 2020. Antagande av
Ekonomiska styrprinciper
VoO.2020.0581-2 Ekonomiska styrprinciper. Antagande av Ekonomiska
styrprinciper
VoO.2019.0689-6 Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2020 Svar på motion från
Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
VoO.2020.0582-1 Kommunfullmäktiges beslut § 104, 2020 Fyllnadsval efter
Jörgen Håkansson (S) för uppdraget som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden
VoO.2020.0583-1 Kommunfullmäktiges beslut § 77, 2020 Beslut om att godkänna
Dagvatten och översvämningsplan för Eslövs kommun
VoO.2020.0583-2 Dagvatten- och översvämningsplan. Dagvatten och
översvämningsplan för Eslövs kommun
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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VoO.2020.0436-2 Dom från förvaltningsrätten angående beslut om ekonomiskt
bistånd
VoO.2020.0554-2 Dom
VoO.2020.0604-1 Kommunstyrelsens beslut § 109, 2020 Upphävande av budgetoch redovisningsreglementet och principer för resultatreglering
VoO.2020.0500-2 Dom från förvaltningsrätten
VoO.2020.0614-1 Kommunstyrelsens beslut § 177, 2020
VoO.2020.0615-1 Kommunstyrelsens beslut § 176, 2020 Förslag på beslut till
ansökan om idéburet partnerskap från individuell Människohjälp
VoO.2020.0431-2 Dom från förvaltningsrätten
VoO.2020.0579-8 Information om förlängd samrådstid
Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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