
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-04-27 

 

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Christian Nilsson, Stadshuset Eslöv kl. 13:30-16:15  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Nilsson (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) §§41-43 

Ingrid Westerlund (Verksamhetschef hälsa och bistånd) 
Helena Nilsson (Nämndsekreterare) 
Thomas Larsen (Enhetschef socialtjänst över 18) §§39-40 
Otto Graudums (Tillståndshandläggare) §41 

  
Utses att justera Krister Carlberg (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-05-11   
  
Protokollet omfattar §§39-45 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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Innehåll 
 

§39 Val av protokolljusterare 

§40 Redovisning av interna och externa placeringar 

§41 Borttagen på grund av personuppgifter. 

§42 Information om trygghetsboendet på Gåsen 8 

§43 Information om demensboende 

§44 Boendestatistik för vård- och omsorgsboenden, 2021 

§45 Information från förvaltningen 
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§ 39  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 40    VoO.2021.0028 

Redovisning av interna och externa placeringar  

Ärendebeskrivning  
Thomas Larsen, enhetschef socialtjänst över 18, redovisar för utskottet de interna och 
externa placeringarna avseende mars 2021. 

Statistiken ser för mars 2021 ut enligt följande: 

- Sju placeringar på HVB-boende 

- En placering enligt LVM 

- Två placeringar på skyddat boende 

- En placering inom extern öppenvård 

- En placering inom primär behandling 

- Två placeringar inom efterbehandling 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 41    VoO.2021.0005 

Borttagen på grund av personuppgifter.  

Paragrafen är justerad 
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§ 42    VoO.2021.0145 

Information om trygghetsboendet på Gåsen 8  

Ärendebeskrivning  
Johannes Bragazzi, enhetschef hemvård, håller en information om uppdraget 
trygghetsvärd för trygghetsboendet på Gåsen 8. 

Den 23 september 2020 fick hyresgästerna tillgång till lägenheterna på 
trygghetsboendet. Trygghetsvärdens uppdrag formaliserades, trygghetsvärd utsågs 
och bemanning av trygghetsvärd förlades till förmiddagar 4 dagar/vecka om totalt 15 
timmar. I november 2020 ändrades bemanningen av trygghetsvärd till 2 timmar/dag 
måndag-söndag. 
Målsättningen med trygghetsvärd är att "Hyresgästerna ska uppleva trygghet i sina 
bostäder, känna gemenskap och få stöd till meningsfulla upplevelser". 
Trygghetsvärden ska samverka, uppmuntra, koordinera, inspirera och motivera.  Det 
vill säga arbeta med: 
- uppmuntrande insatser med viss praktiskt stöd 
- inspiration och empowerment (hjälp till självhjälp) 
- koordinera kontakter med interna och externa parter 
- upplysa om aktiviteter 
- kunskapsbyggande och motiverande förhållningssätt 
 
På grund av pandemin och restriktioner har det inte kunnat anordnas så många 
aktiviteter. Dock har en fredagsaktivitet anordnats, boule, vilket är uppskattat. 
Hyresgästerna ser gärna fler lättillgängliga aktiviteter. Trygghetsvärden får fler besök 
än telefonsamtal då de boende gärna tar kontakt med trygghetsvärden på plats än via 
telefon. De tycker det är viktigt med en trygghetsvärd och även anhöriga/närstående 
instämmer i detta. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 43    VoO.2021.0146 

Information om demensboende  

Ärendebeskrivning  
Johanna Elfsberg, enhetschef ekonomi och administration och Josef Johansson, 
förvaltningschef, informerar om demensboende. 

Behovet av demensboende i Eslöv finns med i lokalförsörjningsplanen 2021-2025 
samt i lokalförsörjningsplanen 2022-2026. 
En projektgrupp arbetar med en basutredning om demensboende och utskottet fick 
denna utredning redovisad.  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 44    VoO.2021.0029 

Boendestatistik för vård- och omsorgsboenden, 2021  

Ärendebeskrivning  
Ingrid Westerlund redovisar boendestatistiken för vård- och omsorgsboende för mars 
2021. 

Beslutsunderlag 
 Statistik vård- och omsorgsboenden, mars 2021, inkl jämförelse med 2018-2020 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 45  

Information från förvaltningen  

Ärendebeskrivning  
Ingrid Westerlund, verksamhetschef hälsa och bistånd, informerar om följande: 

- Antalet inkommande ärenden gällande våld i hemmet har ökat markant och enheten 
socialtjänst över 18 har fått en hög arbetsbelastning. 

- En grupp tjänstepersoner har satts samman för att titta på hur kommunen på bästa 
sätt kan hantera samsjuklighet, dvs. psykiskt sjukdom kombinerat med missbruk. 

- Pandemin tar fortfarande mycket resurser i anspråk. 

- Personalen inom Socialpsykiatrin ingår enligt Folkhälsomyndigheten inte i någon 
riskgrupp och erbjuds därmed inte vaccinering samtidigt som övrig vårdpersonal. 

- Brukarna inom LSS är hänvisade till Lund för att få sin vaccination. Detta ställer 
större krav på logistiksamordning inom verksamheten än om vaccinationen hade 
utförts i Eslöv. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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