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§ 43  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Ärendebeskrivning  
Nedanstående ersättare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 

Lars Linder (L) 
Bodil Löfström (S) 
Eva Bengtsson (S) 
Marlén Ottesen (SD) 
Marianne Rolf (C) 

Paragrafen är justerad 
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§ 44  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
Krister Carlberg (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för mars 2021 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 mars 2021 
 Ekonomisk månadsrapport mars 2021 
 

Beredning 
Resultatet för mars i förhållande till budget ligger på -10,7 mnkr (-8,7 mnkr, resultat 
föregående period). Kostnader på runt 2 mnkr saknas, avser IT och lokalhyror. Även 
intäkter gällande Covid-19 relaterade kostnader saknas i redovisningen. 
 
Statsbidraget för merkostnader gällande Covid-19 förlängdes till och med december 
månad 2020 och Eslövs kommun kommer ansöka om ytterligare ersättning 
motsvarande 7,6 mnkr. Vid uppbokning av intäkter för perioden fram till november 
2020 användes försiktighetsprincipen, vilket innebär att 4,3 mnkr är bokförda på 
balansen. Samma princip kommer användas för intäkten gällande december 2020. 
 
Det finns fortfarande inga politiska beslut kring förlängd ersättning för merkostnader 
avseende 2021.Vård- och omsorg har hittills bokfört följande Covid-19 relaterade 
kostnader under 2021: Skyddsmaterial 1,4 mnkr, personalkostnader 5,7 mnkr samt 
bemanningspersonal 3,4 mnkr. 
 
Kohortavdelningen på Vårlöken för personer sjuka i Covid-19 är stängd. 
Överbemanning för att klara sjukdomsbortfall bland personal och större 
omvårdnadsbehov bland brukare avslutas den sista juni 2021. 
 
Arbetsgivare fick fram till den 28 februari 2021ersättning av staten för 
sjuklönekostnader. Ersättning för sjuklönekostnader för februari inkom i mars, 0,9 
mnkr. 
 
Äldreomsorgen redovisar ett resultat på -8,1 mnkr (-6,2 mnkr, resultat föregående 
period), fördelat -3,4 mnkr (-3,1 mnkr) på vård-och omsorgsboende, -3,9 mnkr (-2,8 
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mnkr) på hemvården , +/- 0 mnkr på rehab och -0,8 mnkr för sjuksköterske-enheten. 
Inom vård –och omsorgsboende varierar resultatet från +0,6 mnkr på Ölycke till -2,4 
mnkr på Vårlöken. Ölycke har 14 platser av 20 igång och ligger i mars på en 80 % 
beläggningsgrad. På Vårlöken härstammar underskottet från kohortavdelningen. 
Inom hemvården redovisar område Väster ett positivt resultat på 0,2 mnkr medan 
ytterområdet har ett negativt resultat på 1,3 mnkr. Sjuksköterske-enheten har fått en 
stor budgetökning 2021. Däremot har enheten stora kostnader gällande 
bemanningspersonal, 3,0 mnkr. Av denna bemanningskostnad är 1,4 mnkr relaterad 
till Covid-19. Resterande bemanningspersonal används för att täcka upp det stora 
antal vakanta tjänster som enheten har. 
 
Verksamhet funktionsnedsättning har ett resultat på +1,7 mnkr (+0,8 mnkr). LSS-
boendena redovisar ett sammantaget överskott på 1,4 mnkr (0,8 mnkr). Daglig 
verksamhet har ett överskott på 0,4 mnkr. Överskotten uppkommer då vissa 
aktiviteter inte kan genomföras p.g.a. pandemin. Personlig assistans ligger kvar på 
samma underskott som förra perioden, 1,1 mnkr. Här ligger en ofinansierad 
volymökning. 
 
Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -0,5 mnkr (-0,2 mnkr). Detta p.g.a. 
av externa placeringar. 
 
Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat på -2,6 mnkr (-1,4 mnkr), 
Försörjningsstöd ligger 2,9 mnkr (1,5 mnkr) över budgeterad nivå. 
Försörjningsstödet ligger 0,3 mnkr högre i mars än i januari 2021. Intäkterna från 
Migrationsverket ligger 0,7 mnkr under budgeterad nivå. 
 
Centralt redovisas ett underskott på -1,2 mnkr, p.g.a. inköp av skyddsmaterial. 

Beslut 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för 
mars 2021 och översända den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 46  

Information inför budget 2022  

Ärendebeskrivning  
Johanna Elfsberg, enhetschef ekonomi och administration, presenterar 
budgetprocessen inför 2022 för nämnden. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 47    VoO.2021.0074 

Yttrande över förslag till lokalförsörjningsplan 2022-2026  

Ärendebeskrivning  
Förslag till operativ lokalförsörjningsplan för 2022-2026 har översänts till Vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden har tidigare yttrat sig över det mer utförliga 
underlag som Vård och Omsorg lämnat till lokalförsörjningsplaneringen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande på lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut (sammanträdesprotokoll) 
 Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 

(remissversion) 
 Förtydligande av projekt 
 Barnkonsekvensanalys 
 Skrivelse från Barn och Familj 
 Situationsplan Källebergskolan 
 Situationsplan Sallerupskolan, etapp 1 
 Situationsplan Sallerupskolan, etapp 2 
 Tidplan för evakuering av Sallerupskolan 
 Sallerupskolan driftsbudget 
 Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen 
 Tjänsteskrivelse från Barn och Utbildning 
 Servicenämndens protokoll den 16 februari 2021, § 35 
 Barn- och familjenämndens protokoll den 17 februari 2021, § 24 
 Serviceförvaltningens förslag till investeringsbudget 2022 
 Serviceförvaltningens förslag till budget inhyrning 2022 
 

Beredning 
I december 2020 antog kommunfullmäktige Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 
för åren 2021-2025. Synpunkter framfördes på att lokalförsörjningsplanen borde vara 
uppdelad i en operativ lokalförsörjningsplan och i styrdokument för kommunens 
lokalfrågor. Inför budget 2022 har uppföljning och revidering gjorts av del två i 
lokalförsörjningsplanen och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 
2022-2026 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av 
lokalförändringar. Under 2021 kommer, Serviceförvaltningen och 
Kommunledningskontoret med stöd av berörda förvaltningar, arbeta fram 
styrdokument innehållande de delar som fanns med i lokalförsörjningsplan 2021-
2025. 
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Vård och Omsorg är positiv till att lokalförsörjningsplanen framöver kommer 
revideras utifrån given budget. 
 
Vård och Omsorg ansvarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hurväl 
byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 
 
Sammanställt underlag behandlades i februari 2021 på vård- och omsorgsnämnden. 
En ny befolkningsprognos är just beslutad och har inte kunnat beaktas i analys av 
lokalbehov. 
 
Beträffande den operativa lokalförsörjningsplanen, bedömer Vård och Omsorg att 
förslaget motsvarar de behov som finns inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. 
För projekten under avsnitt ”Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025” finns 
pengar avsatta på Kommunstyrelsen gällande 2021. 
 
Vård och Omsorg är positiv till att både tidsplan för utredningar och projekt samt 
anvisning kring hur uppföljning ska ske finns med i lokalförsörjningsplanen. 
 
Hyresförändringar gällande 2022-2026 finns med i bilaga ” Serviceförvaltningens 
förslag till budget inhyrning 2022” och uppgår för Vård och Omsorgs del till 2,8 
mnkr gällande 2022. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till lokalförsörjningsplan. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

10 ( 23 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-21 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 48    VoO.2021.0042 

Yttrande över förslag till lekplatsplan  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 27 januari 2021 (Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021 § 8) beslutat att skicka ut Remissversion 
med tillhörande bilagor: Lekplatsplan – Målsättningar och utvecklingsplan för 
lekplatser på allmän platsmark i Eslövs kommun till kommunens nämnder och 
funktionshinderrådet. 
 
Yttrande ska ha inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 
april 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till lekplatsplan 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8, 2021. Remittering av förslag 

till lekplatsplan 
 Förslag till lekplatsplan. Remittering av förslag till lekplatsplan för Eslövs 

kommun 
 Bilaga 1 - Kartmaterial. Remittering av förslag till lekplatsplan för Eslövs 

kommun 
 Bilaga 2 -  Samtal med barn och enkät. Remiss angående förslag till lekplatsplan 

för Eslövs kommun 
 Bilaga 3 - Analys av Eslövs kommuns lekplatser. Remiss om förslag till 

lekplatsplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Efter genomgång av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag, gör 
förvaltningen följande bedömning. 
Det är angeläget att lekplatserna utformas på ett sådant sätt att även personer med 
olika former av funktionshinder kan använda dem. Lekplatser bör vidare inrättas på 
ett sådant sätt att de kan främja möten över generationsgränser. Det är positivt att 
planen tar upp tillgänglighetsaspekten såväl som att den belyser lekplatsernas 
potentiella funktion för möten över generationsgränser. 
 
Planen berör de lekplatser som finns på allmän platsmark. Förvaltningen anser att en 
fullständig behovsbild förutsätter att hänsyn även tas till skollekplatser, lekplatser 
som drivs av kommunägda bolag samt privatägda lekplatser. 
 
Mot bakgrund av att lekplatserna inte bara tänks fungera som lekmiljöer, utan även 
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som mötesplatser för olika generationer, är det angeläget att samtliga intressegrupper 
erbjuds att vara delaktiga i den medborgardialog som är ett led i planeringen. 

Beslut 
- Vård och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    VoO.2021.0048 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i sin revisionsgranskning avseende 
intern kontroll bedömt att kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollarbete 
inte är tillräcklig. Vidare bedömer revisionen att kommunstyrelsen borde i enlighet 
med sitt ansvar ta sig an uppgiften att ta fram anvisningar för hur den kommunala 
organisationen ska arbeta med sina riskanalyser samt mallar för att dokumentera 
genomförda kontroller. Även kommunstyrelsens uppsikt behöver förbättras. 
 
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var 
och en av rekommendationerna ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att 
vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast den 3 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande avseende granskning av intern kontroll 
 Missiv. Revisionens granskning av intern kontroll 
 Rapport. Kommunrevisionens granskning av intern kontroll 
 

Beredning 
Kommunens regelverk för intern kontroll finns i kommunens författningssamling 
samt i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Behov av översyn har 
funnits en tid både för att intern kontroll behöver utvecklas i takt med utvecklingen 
av och kraven på verksamheten, digitalisering samt anpassas till kommunens struktur 
för styrdokument. 
 
Kommunstyrelsen har informerat att de har för avsikt att upprätta nya riktlinjer för 
kommunens interna kontroll inkluderande former för risk- och väsentlighetsanalys, 
kompletterande anvisningar, mallar och former för dokumentation. Uppföljning av 
det löpande interna kontrollarbetet kan ske i samband med delårsrapporten. 
 
Nämnden ser ett behov av tydligare vägledning ifrån kommunstyrelsen i arbetet med 
intern kontroll och är positivt inställda till de åtgärder kommunstyrelsen avser att 
vidta. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
och översänder detta till kommunrevisionen.  
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Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    VoO.2021.0052 

Revidering av riktlinjer för trygghetsboende  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen antog den 12 mars 2019 ”Riktlinjer för trygghetsboende”. 
Riktlinjerna ska ses över för revidering senast mars 2021 och som kontaktperson 
anges Vård och Omsorgs förvaltningschef. 

Det är nu två år sedan riktlinjerna antogs. Ett fastighetsbolag, EBO, har ansökt om 
den kommunala subventioneringen och har beviljats denna. Ett annat fastighetsbolag 
var i december 2019 i kontakt med arbetsgruppen angående eventuell ansökan om 
kommunal subventionering. Denne har dock ej återkommit i frågan. 

En arbetsgrupp med tjänstepersoner från Vård och Omsorg, Miljö och 
samhällsbyggnad samt Kommunledningskontoret har bildats. De övergripande 
riktlinjerna för trygghetsboende bröts ner i ett arbetsmaterial benämnt ”Rutiner och 
kriterier, trygghetsboende”. Det fastighetsbolag som önskar ansöka om kommunal 
subventionering påbörjar processen genom att ha ett inledande möte med 
arbetsgruppen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för trygghetsboende. 
 Revidering av riktlinjer för trygghetsboende, kommentarer 
 Riktlinjer för trygghetsboende, efter föreslagen revidering 
 Riktlinjer för trygghetsboende, förslag på revidering 
 

Beredning 
Tjänstepersoner från tre av kommunens förvaltningar (Vård och Omsorg, Miljö och 
samhällsbyggnad samt Kommunledningskontoret) har samrått vad gäller detta 
förslag på revideringar. 

Av separata dokument framgår vilka revideringar som föreslås. En del större 
textmassor föreslås tas bort då dessa snarare motiverade införande av subvention till 
trygghetsboende. Koncentrerar nu texten till att beskriva vad trygghetsboende är och 
vad det innebär. I övrigt är det mindre revideringar som föreslås.   

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget samt föreslår 
att Kommunstyrelsen beslutar om revidering av riktlinjer avseende trygghetsboende 
enligt förslag. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    VoO.2021.0123 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2021  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får vård- och omsorgsnämnden information om vad 
som gäller för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun. 
 
Informationen kommer att behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året. 
 
För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och handlingar 
stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, 

meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 2021 

 Sekretessförbindelse 
 

Beredning 
Nämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och hur de 
hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för dem 
som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de viktigaste reglerna 
kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat sätt representerar 
Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda. Samma information 
som bifogas gäller för de anställda men är samtidigt förenat med en 
sekretessförbindelse att skriva på. 
 
Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt deltar i 
arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och handlingar som 
är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare ska i anslutning till 
sammanträdet skriva under varsin sekretessförbindelse. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av den översiktliga informationen om 
sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda i Eslövs kommun och 
informationen läggs till handlingarna.   

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, Juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 52  

Information från förvaltningen avseende covid-19  

Ärendebeskrivning  
Ingrid Westerlund, verksamhetschef hälsa och bistånd, informerar om läget avseende 
covid-19. 

- Smittspridningen i Skåne ökar åter och Eslöv är en av de kommuner som ligger 
högt när det gäller antalet konstaterade fall. Positivt är att det för närvarande inte 
finns någon smitta bland brukarna i kommunen. Det pågår däremot en del 
smittspårning bland personalen. 

- Inom Region Skåne planeras det inför vaccination av fas 3. Belastningen på IVA 
inom regionens sjukhus är för närvarande låg. 
 
- Kommunen har ett eget lager av skyddsutrustning. Lagret är väl påfyllt och det 
finns ingen brist på skyddsutrustning. På rekommendation av Folkhälsomyndigheten 
kommer upprätthållandet av detta lager att förlängas i ett år. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 53    VoO.2021.0031 

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef informerar om följande: 

- en anmälan till IVO enligt Lex Sarah, gällande misstänkta missförhållande på vård- 
och omsorgsboendet Bergagården. Utredning pågår. 

- rekryteringen av verksamhetschef för äldreomsorgen. Nuvarande chef Anna Friberg 
slutar sin anställning i maj månad 2021. 

- arbetet kring utformningen av en kompentensförsörjningsplan. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 54    VoO.2021.0006 

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 55   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2020.0633-4 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0083-1 Beslut om rätt att teckna beslutsattest 2021 

VoO.2021.0090-1 Servicenämndens beslut § 45, 2021 Måltidsavdelningens 
kvalitetsrapport för 2020 

VoO.2021.0090-2 Protokoll med Servicenämndens beslut § 45 

VoO.2020.0588-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0108-1 Presentation av befolkningsprognos 2021-2037 

VoO.2021.0108-2 Befolkningsprognos 2021-2037 

VoO.2021.0108-3 Presentation av befolkningsprognos 

VoO.2021.0109-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 10, 2021 
Information rörande uppräkning av politikerarvoden 2021 

VoO.2021.0112-1 Anställningsavtal 

VoO.2021.0112-2 Anställningsavtal 

VoO.2021.0112-3 Anställningsavtal 

VoO.2021.0112-4 Anställningsavtal 

VoO.2021.0083-2 Beslut om rätt att teckna beslutsattest 

VoO.2020.0552-4 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0011-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0034-2 Dom 

VoO.2021.0026-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2020.0591-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0122-1 Anställningsavtal 
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VoO.2020.0396-4 Beslut från IVO 

VoO.2020.0618-8 Beslut från IVO 

VoO.2021.0130-1 Upphävande av styrdokumentet Strategi för tillväxt 

VoO.2021.0134-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 19, 2021 Prioriteringar i 
löneöversyn 2021 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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