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Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) 

Ingrid Westerlund (Verksamhetschef hälsa och bistånd) 
Helena Nilsson (Nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Krister Carlberg (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2021-05-25   
  
Protokollet omfattar §§56-73 
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Innehåll 
 

§56 Övriga närvarande under informationsmötet 

§57 Val av protokolljusterare 

§58 Vårprognos 2021 

§59 Ekonomisk månadsrapport 2021 

§60 Information om revidering av välfärdsteknologisk plan 

§61 Information avseende fördjupad uppföljning av Eslövs kommuns 
måltidstaxa och kvalitet 2021 

§62 Upphandling av Webbshop för beställning och hemleverans av 
dagligvaror och en portionsförpackade måltider för brukare i kommunen 
som har ett biståndsbeslut med hjälp av inköp av dagligvaror 

§63 Revidering av kostnadsposter avseende riksnormen för försörjningsstöd 
2021 

§64 Revidering av riktlinjer för högsta godtagbara hyra 

§65 Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun 

§66 Samråd för detaljplan; del av fastigheten Örnen 4 med flera, Eslövs 
kommun 

§67 Samråd för detaljplan; fastigheten Falken 10 i Eslöv 

§68 Samråd för detaljplan; fastigheten Sebran 38 i Eslöv, Eslövs kommun 

§69 Information om rapport för integration av nyanlända 

§70 Information från verksamheten 

§71 Information från förvaltningen med anledning av covid-19 

§72 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 

§73 Anmälningar för kännedom 
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§ 56  

Övriga närvarande under informationsmötet  

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 57  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 58    VoO.2021.0158 

Vårprognos 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till vårprognos för år 2021. Beräkningarna 
baseras på redovisat resultat per den 30 april 2021 samt den information som har 
framkommit vid uppföljning av ekonomi med enhetschefer och verksamhetschefer 
inom Vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2021 
 Vårprognos 2021, 2021-05-12 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 30 april en avvikelse på -10,7 mnkr i 
förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för 
sjuklöneersättning i januari och februari 2021 om totalt 2,1 mnkr. Prognos för helår 
2021 beräknas till en avvikelse på -26,4 mnkr. Denna prognos inkluderar inga övriga 
bidrag och intäkter som vård- och omsorgsnämnden eventuellt tilldelas för 
merkostnader angående pandemin, förutom de 2,1 mnkr som redan inkluderats i 
utfallet. 
 
Om regeringen fattar beslut kring förlängda ersättningar gällande Covid-19 
prognostiseras en intäkt på 16,8 mnkr för uppkomna kostnader hittills under 2021. 
Utöver dessa eventuella intäkter 2021 kommer uppskattningsvis intäkter avseende 
2020 på 11,9 mnkr redovisas under 2021. Detta skulle innebära en total intäkt på 
cirka 28,7 mnkr utifrån det som är känt i dagsläget. 
 
Sammanfattning av helårsprognos för 2021: 
Äldreomsorg - 17,7 mnkr 
Funktionsnedsättning + 0,7 mnkr 
Socialtjänst över 18 år - 1,9 mnkr 
Ekonomiskt bistånd - 10,7 mnkr 
Övergripande + 3,2 mnkr 
Totalt - 26,4 mnkr 

Beslut 
- Vårprognos 2021 antas och översänds till kommunstyrelsen.  
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 59    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

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

Beredning 
Det redovisade utfallet för april 2021 uppgår till -10,7 mkr. Utfall för perioden 
januari till april 2021 samt helårsprognos analyseras i rapporten Vårprognos 2021. 
Prognos för helår beräknas till mellan +/- 0 till -26,4 mkr. Prognosen är väldigt 
osäker då statliga ersättningar gällande merkostnader avseende Covid-19 fortfarande 
inte är politiskt beslutade. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 60    VoO.2021.0121 

Information om revidering av välfärdsteknologisk plan  

Ärendebeskrivning  
Lone Mathiasson, utvecklingsledare och Ann-Britt Lind, utvecklingschef informerar 
om revideringen av den välfärldsteknologiska planen. Planen kommer att tas upp för 
beslut i vård- och omsorgsnämnden under hösten 2021. 

Diskussioner kring innehållet i planen förs. 

Beslutsunderlag 
 Välfärdsteknologisk plan 2021-2022 
 

Beredning 
Förvaltningens förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar på att: 
- planen kompletteras med befintlig välfärdsteknik och volymer (t ex trygghetslarm, 
digitala och datorer/ipads) 
- planen ska bättre kunna användas för måluppfyllnad 
- revidering av välfärdsteknologisk plan ska upp till nämnden för beslut i september 
2021 

Samtliga ledamöter i vård- och omsorgsnämnden bifaller Tony Hanssons (S) 
yrkande. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

- planen kompletteras med befintlig välfärdsteknik och volymer (t ex trygghetslarm, 
digitala och datorer/ipads) 
- planen ska bättre kunna användas för måluppfyllnad 
- revidering av välfärdsteknologisk plan ska upp till nämnden för beslut i september 
2021 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg - utvecklingsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 61    VoO.2020.0569 

Information avseende fördjupad uppföljning av Eslövs kommuns 
måltidstaxa och kvalitet 2021  

Ärendebeskrivning  
Anna Friberg, verksamhetschef äldreomsorgen och Martina Rahm, måltidschef på 
serviceförvaltningen höll en information om Eslövs kommuns måltidstaxa och 
kvalitét. 

Informationen innehöll kortfattad fakta om 
- kunskap och kompetens hos personalen på vård- och omsorgsboendena i kommun 
- äldre inom äldreomsorgens upplevelse av maten & måltiden 
- måltidsabonnemanget 
- kostavgifter 
- inspiration från grannkommun för ”så här vill vi utveckla oss framöver” 

Beslutsunderlag 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §5,2021. Måltidsöverenskommelse 2021 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    VoO.2021.0151 

Upphandling av Webbshop för beställning och hemleverans av 
dagligvaror och en portionsförpackade måltider för brukare i 
kommunen som har ett biståndsbeslut med hjälp av inköp av 
dagligvaror  

Ärendebeskrivning  
Syftet med denna upphandling är att säkerställa inköp och hemleverans av 
dagligvaror samt färdiglagade måltider för samtliga brukare i kommunen som har fått 
biståndsbeslut om hjälp med dagligvaruinköp. Majoriteten brukare har beslut om 
dagligvaruinköp i sitt ordinära boende men det ska även vara möjligt att få leveranser 
till grupp- och servicebostäder. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Upphandling av webbshop med hemleverans av dagligvaror 
 

Beredning 
Målsättningen är ett avtal om en god upplevelse av dagligvaruinköp via webbshop 
samt hemleverans för aktuella brukare. De dagligvaror som avses är de som normalt 
finns i livsmedelsbutiker med standardutbud samt färdiglagade måltider i en-
portionsförpackningar. Eftersom omvårdnadspersonal i många fall kommer att vara 
behjälpliga med att ta emot leveranser hos brukarna måste leveranssäkerhet vara i 
fokus. Det handlar främst om att personalen har intensiva scheman och kostnaden för 
kommunen kommer blir stor om det är för mycket förseningar. Kommunen lägger 
stor vikt vid att hitta en leverantör som vill arbeta tillsammans med kommunen för 
att hitta förbättringar i rutiner för leveranserna för att på så vis optimera 
leveransflödet. I dagsläget finns det c:a 175 brukare som har behov av att via 
webbshop kunna beställa och få hemlevererat dagligvaror och färdiglagade måltider. 
Antal brukare med beslut om hjälp med dagligvaruinköp kommer att variera under 
avtalstiden. För leverantören innebär uppdraget logistisk kapacitet att leverera 
dagligvaror till samtliga geografiska delar av Eslövs kommun. 
 
I uppdraget ingår också service och support samt utbildning för kommunens 
omvårdnadspersonal 
 
Anbudsgivaren kan endast lämna anbud på upphandlingen som helhet. 
Eftersom kommunen efterfrågar en helhetslösning avseende inköp och hemleverans 
av dagligvaror, i ett nära samarbete med den leverantör som tilldelas kontraktet, har 
kommunen funnit att denna upphandling ej bör delas upp i olika delar/separata 
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anbudsområden. Kommunen har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör. 
Avrop sker enligt avtalsvillkoren. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 
- upphandla webbshop för beställning och hemleverans av dagligvaror och en-
portionsförpackade måltider för brukare i kommunen med biståndsbeslut för hjälp av 
inköp av dagligvaror 
- ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra upphandlingen 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 
Kommunledningskontoret - upphandlingsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    VoO.2021.0012 

Revidering av kostnadsposter avseende riksnormen för 
försörjningsstöd 2021  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om kostnadsposter den 17 februari 2021, §23 
och gav då förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i maj 
2021 med en reviderad, bättre analyserad fördelning av riksnormen kopplad till 
Eslövs kommuns kostnadsläge. 
 
Varje år tar regeringen beslut om riksnorm som utgör en grund för beräkning av 
försörjningsstödet. Riksnormen är indelad i åldersintervall för barn, skolungdomar 
och vuxna samt en post för gemensamma hushållskostnader. Kommunen ska sedan 
dela upp riksnormen i olika kostnadsposter motsvarande de kostnader i ett hushåll 
som riksnormen är avsedd att täcka. Enligt Socialstyrelsen ska kommunerna ta 
vägledning av Konsumentverkets årliga beräkningar rörande rimliga utgifter för 
hushåll, när kostnadsposterna i riksnormen ska fastställas. 
 
Socialnämnden kan fritt fördela de av regeringen beslutade beloppen mellan de olika 
kostnadsposterna men summorna i riksnormen får inte understigas. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av kostnadsposter i riksnormen för 

försörjningsstöd 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §23, 2021. Fördelning av kostnadsposter i 

riksnormen för ekonomiskt bistånd 2021 
 Bilaga 1. Socialstyrelsens information, Riksnormen för försörjningsstöd 2021 
 Bilaga 2. Konsumentverkets Koll på pengarna 2021 
 Bilaga 3.  Av nämnden antagen fördelning av behovsposter i riksnorm 2021, §23, 

2021-02-17 
 Bilaga 4. Förslag till ny fördelning av behovsposter 2021 
 

Beredning 
Den riksnorm som regeringen fastställer varje år ska kommunerna i sin tur fördela på 
olika kostnadsposter som motsvarar de behov som riksnormen ska tillgodose. Dessa 
kostnadsposter används i verksamheten Enheten för ekonomiskt bistånd för att göra 
bedömningar av olika slag. Det kan t ex vara att bedöma om en sökande genom sitt 
ekonomiska bistånd har tillräckligt med pengar för att tillgodose ett akut behov av 
nya kläder. Kostnadsposten rörande livsmedel används som riktmärke vid beslut om 
akut livsuppehälle. I samtal med klienter om hushållsbudget används också 
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riksnormens kostnadsposter som vägledande belopp. 
 
Genom regeringens beslut avseende riksnorm för 2021 har riksnormens samtliga 
poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med riksnormen 2020. Sedan 2012 har 
kommunerna haft ansvaret att fördela riksnormen i de olika kostnadsposterna. 
Kommunerna har av Socialstyrelsen uppmanats att använda Konsumentverkets årliga 
beräkningar av ett hushålls kostnader i det arbetet. Den tidigare fördelningen av 
behovsposter som kommunen använt sig av har inte till fullo följt Konsumentverkets 
beräkningar varpå ett helt nytt reviderat förslag presenteras. Vid framtagandet av 
detta förslag har den procentuella fördelning som Konsumentverket använder sig av 
tillämpats i huvudsak utifrån fördelningen av riksnormen för 2021. 
 
När det gäller gemensamma hushållskostnader har TV-licens tidigare ingått i posten 
dagstidning och telefon. Denna avgift är inte längre aktuell i posten varpå en 
omfördelning av beloppen har gjorts. Kostnaderna för dagstidning och telefon har 
sänkts utifrån undersökning av marknadspriser för just tidning och 
telefonabonnemang. Posten förbrukningsvaror har höjts med det sänkta beloppet från 
tidning och telefon. 
 
Förvaltningens förslag till revidering baseras på Konsumentverkets beräkningar. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att riksnorm för 2021 fördelas i 
kostnadsposter enligt förslag i bilaga 4. 

Beslutet skickas till  
Enheten för ekonomiskt bistånd, Vård och Omsorg. 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    VoO.2021.0147 

Revidering av riktlinjer för högsta godtagbara hyra  

Ärendebeskrivning  
Riktlinjer gällande högsta godtagbara hyra används primärt som ett 
bedömningsinstrument i handläggningen vid ansökan om försörjningsstöd. Men det 
är även information som efterfrågas av kommuninvånare och medborgare som inte 
bor i Eslövs kommun då man eventuellt planerar en flytt till kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för högsta godtagbara hyra 
 Bilaga 1. Riktliner för högsta godtagbara hyra 2020 
 Bilaga 2. Förslag till riktlinjer för högsta godtagbara hyra 2021 
 

Beredning 
Hyrorna i kommunen ökar i stort sett varje år. För att ge medborgare som är i behov 
av försörjningsstöd möjlighet att ansöka om och eventuellt kunna bli beviljad den 
faktiska hyran behöver Eslövs kommun följa med i hyreshöjningen därför läggs nu 
detta förslag fram. I förslaget om högsta godtagbara hyra framgår den hyra som 
skulle ligga till grund för socialsekreteraren för bedömning av skälig hyreskostnad 
vid en ansökan om försörjningsstöd. 
 
Tidigare har högsta godtagbara hyra ökat i takt med den hyreshöjning som funnits för 
aktuellt år. 
 
Inför årets revidering har en grundligare undersökning gjorts kring hyresnivåerna i 
kommunen. Detta har medfört att en helt ny hyresnivå presenteras som förslag. Detta 
för att bättre kunna möta den faktiska hyreskostnad som finns i kommunen. Vid 
framtagandet av förslaget har man aktivt valt att inte fokusera på nybyggnationer 
som ofta har högre hyror än vad som anses skäligt för vad en låginkomsttagare på 
orten kan kosta på sig. Kontakt tagits med flera av hyresbolagen i kommunen för att 
inhämta information kring hyresnivåerna. Samtliga bolag har höjt sina hyror med 
0,75% under 2021. 
 
Förvaltningens förslag innebär att nivån för högsta godtagbara hyra vid ansökan om 
försörjningsstöd justeras jämfört med beslut taget 2020. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta Riktlinjer för högsta 
godtagbara hyra enligt förslag i bilaga 2. 

15 ( 29 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-05-19 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg, Enheten för ekonomiskt bistånd 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    VoO.2021.0129 

Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslag till evenemangsstrategi på remiss till 
bland annat vård- och omsorgsnämnden. Remissvar ska ha inkommit senast den 15 
juni 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissyttrande gällande evenemangsstrategi för Eslövs 

kommun 
 Kommunstyrelsens beslut §90, 2021. Remittering av Evenemangsstrategi för 

Eslövs kommun 
 Evenemangsstrategi remissversion mars 2021 
 

Beredning 
För Vård och Omsorgs del berörs i huvudsak tillståndsverksamheten på 
alkoholområdet. 
 
Förvaltningen noterar att Evenemangsstrategin upptar ett antal kriterier som ska 
beaktas och uppfyllas för att ett arbete med att […] lotsa ett evenemang ska kunna 
inledas. Evenemanget ska: 
• Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke. 
• Bidra till positiva turistekonomiska effekter. 
• Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. 
• Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare. 
• Skapa bred samverkan med olika aktörer. 
 
Förvaltningen konstaterar att kommuner enligt lag ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns skäl för något annat. Denna s.k. likställighetsprincip kommer 
till uttryck i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) 
 
Kommunen är även skyldig att iaktta den s.k. objektivitetsprincipen som kommer till 
uttryck i 5 § 2 st. förvaltningslagen (2017:900) Lagrummet stadgar att en myndighet 
i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Kravet på saklighet och opartiskhet 
omfattar all kommunal verksamhet, dvs. inte enbart sådana åtgärder som i strikt 
mening kan räknas till myndighetsutövning. 
 
Förvaltningen bedömer att de kriterier som uppställts för att ett evenemang ska 
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erbjudas lotsning m.m. i praktiken är mycket svårtolkade. Med det stora 
tolkningsutrymme som kriterierna innefattar uppstår en risk för att kommunen, vid 
sin praktiska tillämpning av evenemangsstrategin, riskerar att eftersätta likställighets- 
respektive objektivitetsprincipen. 
 
Förvaltningen anser att förslaget bör ses över i syfte att säkerställa att kommunens 
tillämpning av strategin inte medför överträdelse av reglerna om likställighet och 
objektivitet. Vid en sådan översyn bör exempelvis övervägas att formulera en princip 
innebärande att lotsning ska erbjudas alla seriösa aktörer vid ärenden som involverar 
flera förvaltningars handläggning eller som på annat sätt är komplexa. 
 
Förvaltningen lämnar, i övrigt, förslaget utan erinran. 

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

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 66    VoO.2021.0114 

Samråd för detaljplan; del av fastigheten Örnen 4 med flera, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka detaljplan för del av 
fastigheten Örnen 4 i Eslöv på samråd. Yttrande ska ha inkommit senast den 28 maj 
2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över samråd för detaljplan, Örnen 4 med flera 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021 § 34 
 Underrättelse om samråd detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med flera, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning 
 Plankarta 
 Trafikbullerutredning 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 Riskanalys avseende farligt gods, Östra delen av Örnen 4, planerade bostäder 
 

Beredning 
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra för drygt 200 bostäder och 
centrumfunktioner i planområdet. På området står idag äldre uttjänta 
industribyggnader. Av förslaget framgår att äldre industribyggnader är avsedda att 
bevaras samtidigt som ny bebyggelse uppförs. Gällande detaljplan anger ändamålet 
industri. 
 
Efter genomgång av förslaget till detaljplan gör Vård och Omsorg följande 
bedömning. Vård och Omsorg anser att det, med tanke på markens centrala 
belägenhet inom tätorten samt behovet av att tillgodose samtliga medborgares 
intressen, är lämpligt att detaljplanen även möjliggör för inrättande av trygghets- 
samt LSS-boende. Planförslaget lämnas i övrigt utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    VoO.2021.0080 

Samråd för detaljplan; fastigheten Falken 10 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka detaljplan för fastigheten 
Falken på samråd. Yttrande ska ha inkommit senast den 11 maj 2021. Anstånd med 
yttrande har dock lämnats till den 31 maj. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över detaljplan, Falken 10 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, § 24 2021 
 Underrättelse om samråd detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv 
 Planbeskrivning 
 Plankarta 
 

Beredning 
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra att befintlig byggnad (f.d. skofabrik) 
belägen i östra Eslöv ska kunna omvandlas till bostäder. Vidare ska nya bostäder 
kunna uppföras. I gällande detaljplan anges ändamålet småindustri. 
 
Efter genomgång av förslaget till detaljplan gör Vård och Omsorg följande 
bedömning. Av planförslaget framgår att planområdet i dagsläget saknar 
tillgänglighetsanpassade lösningar så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan 
komma in i byggnaderna på fastigheten. I planförslaget kan dock vidare utläsas att 
kraven på tillgänglighetsanpassning i detalj kommer att tillgodoses i samband med 
kommande bygglovsprövning. Vård och Omsorg lämnar detaljplaneförslaget utan 
erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 68    VoO.2021.0071 

Samråd för detaljplan; fastigheten Sebran 38 i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända detaljplan för fastigheten 
Sebran 38 på samråd. Yttrande ska ha inkommit senast den 8 maj 2021. Anstånd har 
dock lämnats till den 31 maj. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över förslag till detaljplan; Sebran 38 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §16, 2021. Samråd för detaljplan; 

fastigheten Sebran 38 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Underrättelse om samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 38 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Planbeskrivning samråd för detaljplan för fastigheten Sebran 38 
 Plankarta inför samråd fastigheten Sebran 38 
 Bullerutredning 
 Solstudie 
 Parkeringsutredning 
 Miljöteknisk markundersökning 
 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 

Beredning 
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra uppförande av bostadshus på fyra till 
åtta våningar inom fastigheten Sebran 38 i Eslöv. På tomten finns idag två äldre 
envåningsbyggnader vilka med tiden har blivit ombyggda och förvanskade. Den nu 
gällande detaljplanen tillåter bostadsbyggnader i tre våningar på halva delen av 
fastigheten. Resterande mark får inte bebyggas. 
 
Efter genomgång av förslaget till detaljplan gör Vård och Omsorg följande 
bedömning. Det är särskilt positivt att detaljplanen tar fasta på behovet av bostäder 
för människor i olika åldersgrupper samt människor med funktionsnedsättningar. 
Vård och Omsorg anser att det, med tanke på markens centrala belägenhet inom 
tätorten samt behovet av att tillgodose samtliga medborgares intressen, är lämpligt att 
detaljplanen även möjliggör för inrättande av trygghets- samt LSS-boende. Vård och 
Omsorg lämnar förslaget, i övrigt, utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 69    VoO.2021.0159 

Information om rapport för integration av nyanlända  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar om rapporten för integration av 
nyanlända. Varje kvartal redovisas, för Kommunstyrelsens arbetsutskott, en rapport 
avseende integration av nyanlända i Eslövs kommun. Rapporten redogör kortfattat 
för arbetet med mottagandet av nyanlända i Eslövs kommun första kvartalet 2021. 
Kommunledningskontoret ansvarar för rapporten och tar fram den i dialog med 
boendeenheten och enheten för ekonomiskt bistånd vid förvaltningen Vård och 
Omsorg, Vuxenutbildningen/Svenska för invandrare (SFI), Arbetsförmedlingen samt 
Rädda Barnen. Statistik har hämtats från Migrationsverkets hemsida. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §55, 2021. Kvartalsrapport för 

integration av nyanlända i Eslöv 
 Kvartalsrapport- integration för nyanlända i Eslöv 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 70    VoO.2021.0031 

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar kort om följande: 

- rekryteringen av ny verksamhetschef för äldreomsorgen beräknas snart vara 
genomförd 
- enhetschefen på Vårlöken slutar snart sin tjänst 
- förvaltningen har anställt en förvaltningsadministratör 
- projektet Smart Eslöv, genom smarta sensorer på strategiska platser i centrala Eslöv 
kan kommunen mäta var medborgarna gärna sätter sig för en lugn stund, hur 
människor rör sig, uppehåller sig olika tider på dygnet eller var det behövs fler 
parkeringsplatser eller cykelställ. 
- utbildningsinsatser för Bergagården 
- "Samhällsorientering för nyanlända", ett samarbete mellan Länsstyrelsen och 
kommuner. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering 
och delaktighet i det svenska samhället. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 71  

Information från förvaltningen med anledning av covid-19  

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

För närvarande finns det inga smittade brukare på vård- och omsorgsboenden eller i 
ordinärt boende. En del smittspårning pågår. Fas 1 och Fas 2 i vaccinationerna är 
utförda i vård- och omsorgsboendena. 

I Region Skåne har antalet smittade sjunkit. Eslövs kommun ligger på medel bland 
regionens kommuner i antalet smittade. Dock ska samma försiktighetsåtgärder som 
tidigare iakttas. I juni månad inväntas nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheterna 
avseende Covid-19. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 72    VoO.2021.0006 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Beslutsunderlag 
 Ekonomiskt bistånd April 
 SOL April 
 LSS April 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 73   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2021.0095-2 Beslut från IVO 

VoO.2020.0488-10 Antagen parkeringsnorm för Eslövs kommun 2020 

VoO.2021.0143-1 Beslut 

VoO.2021.0122-2 Anställningsavtal 

VoO.2021.0122-3 Anställningsavtal 

VoO.2021.0093-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2020.0327-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0065-3 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0154-1 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 30, 2021. Uppföljning av 
kulturpolitiskt program 2020 

VoO.2021.0154-2 Barnchecklista. Uppföljning av kulturpolitiskt program 2020 

VoO.2021.0154-3 Uppföljning. Uppföljning av kulturpolitiskt program 2020 

VoO.2021.0156-1 Kommunfullmäktiges beslut § 56 2021. Anvarsprövning av 
2020 års verksamhet för samtliga styrelser, nämnder och 
förtroendevalda 

VoO.2021.0120-2 Dom 

VoO.2021.0163-1 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2021 Revidering av 
reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

VoO.2021.0164-1 Kommunstyrelsens beslut Revidering av riktlinjer för flaggning 

VoO.2021.0164-3 Antagna riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun 

VoO.2021.0166-1 Kommunstyrelsens beslut § 121, 2021 Avtalsuppföljning inom 
kommunövergripande avtalsområden,Snittblommor och 
kontorsmaterial 
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Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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