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§ 74  

Övriga närvarande under informationsmötet  

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

Eva Bengtsson (S) 
Marlén Ottesen (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 75  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
- Agneta Nilsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
 

  

5 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 76    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

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

Beredning 
Resultatet för maj i förhållande till budget ligger på -11,8 mnkr (-10,7 mnkr, resultat 
föregående period). Eventuella 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 har ansökt 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 används 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 2,1 mnkr, personalkostnader 7,1 mnkr samt 
bemanningspersonal 5,0 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 2021 ersättning av staten för 
sjuklönekostnader. Ersättning för sjuklönekostnader för februari inkom i mars, 0,9 
mnkr. 
 
Äldreomsorgen redovisar ett resultat på -12,1 mnkr (-9,6 mnkr, resultat föregående 
period), fördelat -5,3 mnkr på vård-och omsorgsboende, -6,1 mnkr på hemvården , 
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0,2 mnkr på rehab och -1,3 mnkr för sjuksköterske-enheten. Ett visst överskott 
redovisas på externa placeringar inom äldreomsorgen, 0,4 mnkr. 
 
Inom vård –och omsorgsboende varierar resultatet från + 0,8 mnkr på Ölycke till -3,6 
mnkr på Vårlöken. Ölycke har 14 platser av 20 igång och ligger i maj på 78 % 
beläggningsgrad. På Vårlöken härstammar underskottet från kohortavdelningen. 
Beslutet gällande kohortavdelning för personer sjuka i Covid-19 gällde till den sista 
maj 2021. Antalet ansökningar till vård- omsorgsboende har ökat från i snitt 11 
beslut/månad under 2020 till 13 beslut/månad under 2021. 
 
Antalet äldre blir fler i kommunen vilket även innebär att hemvården får fler brukare. 
Hemvården hade i snitt 383 brukare under 2020. Snittet under 2021 ligger hittills på 
399 brukare. Myndigheten redovisar ett underskott på 2,3 mnkr, vilket kan härledas 
till volymökningen. Inom hemvården varierar resultatet mellan områdena. Område 
Väster redovisar ett positivt resultat på 0,3 mnkr medan ytterområdet har ett negativt 
resultat på 2,3 mnkr. I enlighet med rutinen ”åtgärder för att uppnå budget i balans” 
kommer ytterområdet konkretisera relevanta effektiviseringsområden. Även område 
Söder, med ett negativt resultat på 1 mnkr, förbereder åtgärder. 
 
Sjuksköterske-enheten har stora kostnader gällande bemanningspersonal, 5,2 mnkr. 
Av denna bemanningskostnad är 2,6 mnkr relaterad till Covid-19. Resterande 
bemanningspersonal används för att täcka upp det stora antal vakanta tjänster som 
enheten har. 
 
Verksamhet funktionsnedsättning har ett positivt resultat på 3,7 mnkr (2,9 mnkr). 
LSS-boendena redovisar ett sammantaget överskott på 2,1 mnkr (2,0 mnkr). Daglig 
verksamhet har ett överskott på 1,1 mnkr. Överskotten uppkommer då vissa 
aktiviteter inte kan genomföras p.g.a. pandemin. Personlig assistans ligger kvar på 
ungefär samma underskott, 1,1 mnkr. Här ligger en ofinansierad volymökning. 
Socialpsykiatrin har ett underskott på -0,4 mnkr avseende externa placeringar. 
 
Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -0,8 mnkr (-0,6 mnkr). Detta p.g.a. 
av externa placeringar. 
 
Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat på -4,4 mnkr (-3,5 mnkr), 
Försörjningsstöd ligger 4,4 mnkr (3,7 mnkr) över budgeterad nivå. Intäkter från 
Migrationsverket ligger 1,5 mnkr under budgeterad nivå. Kostnader gällande bl.a. 
lokalhyra, IT och tolktjänster ligger för närvarande under budgeterad nivå. 
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Centralt redovisas ett överskott på 1,9 mnkr. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 77    VoO.2021.0178 

Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan för 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
En arbetsgrupp bestående av olika kompetenser inom Vård- och omsorgsnämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under ett års tid arbetat med att ta 
fram en strategisk plan. Uppdraget har varit att minska försörjningsstödet samt öka 
egenförsörjningsstödet i Eslövs kommun. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående 
av respektive förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Från försörjningsstöd till egen försörjning - en strategisk plan 

för Eslövs kommun 
 Från försörjningsstöd till egen försörjning - strategisk plan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Planen har kunnat förverkligas genom brett samarbete mellan såväl de båda berörda 
förvaltningarna som övriga förvaltningar inom kommunen. Det har dessutom varit en 
viktig samverkan med Kommunal och Arbetsförmedlingen. 
 
I oktober månad 2020 uppbär 1316 personer försörjningsstöd i Eslövs kommun. Av 
dessa är 780 personer över 18 år och de ska därmed stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Av dessa är 378 personer inskrivna i etableringen eller har precis avslutat 
den. Antalet individer i försörjningsstöd per månad, liksom summan, har varit 
konstant under de senaste åren. Kostnaden för försörjningsstödet uppgår till 3,5 
miljoner under oktober 2020, trots rådande omständigheter med pandemin. 
 
I planen beskrivs tolv olika förslag på aktiviteter som på sikt kan bidra till att bromsa 
ökningen av försörjningsstödet och öka graden av egen försörjning. Vi inleder med 
att beskriva och analysera de fem områden som vi bedömer att, var för sig eller i 
kombinationer, kan förklara varför försörjningsstödet befinner sig på en konstant 
nivå. 
 
Förverkligandet av planen förutsätter att fortsatt samverkan sker i de båda 
förvaltningarna och att styrgruppen fortsätter leda arbetet. 

Beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att: 
- anta den strategiska planen 

9 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

- att föreslå att kommunstyrelsen svarar för merkostnaden för 100 extratjänster i 
åtgärd 2 
- att förslå kommunstyrelsen att svara för förstärkning av en 100% tjänst 
integrationspedagog 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 78    VoO.2021.0045 

Återrapportering av systematiskt brandskyddsarbete  

Ärendebeskrivning  
Vid nämndens sammanträde den 17 mars 2021 redogjorde förvaltningen för hur det 
systematiska brandskyddsarbetet fortlöpt under verksamhetsår 2020. Utifrån de 
riskområden som presenterades yrkade vård- och omsorgsnämnden på en 
redovisning av verksamheternas vidare brandskyddsarbete under första halvåret 2021 
vid nämndssammanträdet i juni 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Återrapportering av systematiskt brandskyddsarbete 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §38, 2021. Uppföljning av systematiskt 

brandskyddsarbete 2020 
 

Beredning 
I anslutning till respektive riskområde redogörs för hur verksamhetens arbete med 
området fortlöpt under första halvåret 2021. 
 
Riskområde: Årliga utrymningsövningar har inte genomförts i alla verksamheter. En 
kunskapsbrist avseende hur personalen ska agera vid brand kan medföra osäkra 
beslut och utgöra en säkerhetsbrist. 
 
Åtgärd: Alla enheter som inte genomfört utrymningsövning under 2020 ska 
genomföra dessa senast under maj 2021. 
 
Uppföljning åtgärd (2021-05-31): På flertalet enheter har utrymningsövningar 
genomförts under första halvåret. Vissa verksamheter inom Vård och Omsorg gör 
bedömningen att det är olämpligt att genomföra praktiska utrymningsövningar, där 
sker detta teoretiskt istället för att säkerställa att all personal har vetskap om hur en 
utrymning ska genomföras. Nya riktlinjer för utrymningsövningar tas fram av 
servicenämnden, förväntas fastställas hösten 2021. 
 
Riskområde: Vissa medarbetare har ej gått grundläggande brandskyddsutbildning 
(ska göras vart fjärde år), vilket kan leda till oaktsamhet och osäkerhet gällande 
brandrisker samt utgöra en säkerhetsbrist vid brand. 
 
Åtgärd: Respektive brandskyddsansvarig bokar snarast utbildning för berörda 
medarbetare, dock senast december 2021. 
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Uppföljning åtgärd (2021-05-31): Digital utbildning har införts i verksamheten. 
Detta har förenklat för verksamheten att ta del av utbildningen. Vid första 
utbildningstillfället har 200 medarbetare inom Vård och Omsorg genomgått 
utbildningen. 
 
Riskområde: Alla nya medarbetare har inte genomgått introduktion i arbetsplatsens 
brandskydd, vilket kan leda till oaktsamhet och osäkerhet gällande brandrisker samt 
osäkert agerande vid brand. 
 
Åtgärd: Brandskyddsansvarig ska tillse att introduktion i arbetsplatsen brandskydd 
ingår som ett obligatoriskt delmoment i introduktion för nyanställda senast under maj 
2021. 
 
Uppföljning åtgärd (2021-05-31): Detta är en obligatorisk del i introduktionen och 
alla nya vikarier inför sommaren 2021 planeras genomgå denna introduktion. 
Brandskyddsombuden på enheterna är ansvariga för att introduktionen genomförs. 
Brandskyddsansvarig kontrollerar att introduktionen genomförts som beslutat. 
 
Riskområde: Egenkontroller har inte utförts med erforderligt intervall (kvartalsvis) 
på flertalet enheter. Brister i kontroll av brandskyddet får till följd att brister inte 
upptäcks, vilket kan leda till säkerhetsbrister. 
 
Åtgärd: Alla enheter ska planera in och genomföra egenkontroller kvartalsvis, senast 
mars 2021. 
 
Uppföljning åtgärd (2021-05-31): Egenkontroller har genomförts kvartalsvis under 
2021. 
 
Upphandling av digitaliserad egenkontroll kommer att göras inför 2022 som 
förenklar kontroller och ger verksamheten påminnelser om att det är dags att 
genomföra kontroll. Ny förvaltningsadministratör är anställd i Vård och Omsorg, 
dennes ansvar är att vara brandskyddssamordnare för förvaltningen och kommer 
således att sammanställa enheternas brandskyddsarbete på årsbasis. 
 
Riskområde: Identifierade avvikelser i brandskyddet har inte åtgärdats på flertalet 
enheter. Underlåtenhet i att åtgärda kända brister medför en ökad risk för att brand 
ska uppstå. 
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Åtgärd: Alla enheter ska utifrån utförda kontroller och upptäckter av avvikelser i 
brandskyddet omedelbart vidta erforderliga åtgärder, senast mars 2021. 
 
Uppföljning åtgärd (2021-05-31): Utifrån genomförda kontroller under första 
halvåret 2021 har erforderliga åtgärder genomförts. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av brandskyddsarbetet. 

Beslutet skickas till  
Serviceförvaltningen – centrala samverkansgruppen 

Paragrafen är justerad 
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§ 79    VoO.2021.0155 

Yttrande över förslag till Plan för Mobility management  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har översänt förslag till plan för mobility 
management för yttrande till vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissyttrande gällande förslag till Plan för mobility 

management 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 70, 2021. Remittering av förslag 

till Plan för Mobility management 
 Förslag till plan, remissversion. Remittering av förslag till Plan för Mobility 

management 
 Bilaga 1 Sammanfattning av aktiviteter. Remittering av förslag till Plan för 

Mobility management 
 Bilaga 2 Måluppföljning. Remittering av förslag till Plan för Mobility 

management 
 

Beredning 
Mobility Management beskrivs i förslaget som ett koncept för att främja hållbara 
transporter. Bilanvändningen ska påverkas genom att förändra resenärers attityder 
och beteenden. Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, som 
t.ex. information, kommunikation, organisation av tjänster och koordination av 
verksamheter. Mjuka åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder, t.ex. 
nya busslinjer, cykelparkering eller cykelbanor. 
 
I förslagets nulägesbeskrivning beskrivs resvanorna i Eslövs kommun bl.a. enligt 
följande . ”För resor mellan 1-2,99 kilometer så tar nästan hälften bilen. Med stor 
sannolikhet beror det på att många är vanebilister och tar bilen utan att fundera på om 
andra sätt att göra resan på” (s. 7). 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar att antagandet gällande förekomsten av 
vanebilism inte är underbyggt. Förvaltningen bedömer samtidigt att det kan finnas ett 
stort antal förklaringar till att Eslövs kommuninvånare i många fall, även vid kortare 
resor, väljer bilen som transportmedel. Vid ett flertal alldagliga aktiviteter, såsom 
exempelvis veckoinköp, bör bilen i många fall kunna antas vara det rimligaste 
transportalternativet av praktiska anledningar. I sammanhanget bör nämnas att allt 
fler butiker numera är förlagda till Flygstaden. Området ligger relativt nära Eslövs 
centrum – men är samtidigt beläget på ett avstånd som i många fall bör motivera 

14 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

bilen som rimligaste transportalternativet. Det bör vidare noteras att Eslövs kommun 
har en befolkning där gruppen äldre blir allt större. Även denna omständighet bör 
beaktas vid undersökningar och överväganden gällande resvanorna i kommunen. 
Mot bakgrund av ovanstående, bedömer vård- och omsorgsförvaltningen att 
formuleringen gällande förekomsten av vanebilister i kommunen är mindre lämplig. 
 
Förvaltningen konstaterar att en stor andel av befolkningen i Eslövs kommun bor 
utanför centralorten. För denna befolkningsgrupp kan valet av hållbara 
transportmedel antas innebära särskilt stora utmaningar till följd av framförallt 
avståndsförhållanden och i - många fall - avsaknad av kollektiva transportalternativ. 
Förvaltningen anser att förslaget i större omfattning bör beakta denna grupp. 
Förslaget bör därför kompletteras med perspektiv som tar fasta på rådande 
förutsättningar för boende utanför Eslövs centralort. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen lämnar förslaget, i övrigt, utan erinran. 

Yrkanden 
Bo-Göran Hansen (M) yrkar på ett tillägg; det saknas ett resonemang om de nyare 
eldrivna fordonsslagen såsom fatbikes, permobiler, elsparkcyklar och liknande varför 
detta bör arbetas in i planen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Bo-Göran Hansens (M) tilläggsyrkande och 
finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden anser att det saknas ett resonemang om de nyare 
eldrivna fordonsslagen såsom fatbikes, permobiler, elsparkcyklar och liknande varför 
detta bör arbetas in i planen. 

- Vård- och omsorgsnämnden tar i övrigt förvaltningens förslag till yttrande som sitt 
eget och översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 80    VoO.2021.0165 

Samråd för detaljplan för fastigheten Äspingen 1 med flera i Eslöv, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ut detaljplan för fastigheten 
Äspingen 1 på samråd. Yttrande ska ha inkommit senast den 5 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Samråd för detaljplan; Äspingen 1 med flera 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 54, 2021 
 Underrättelse om samråd 
 Planbeskrivning 
 Plankarta 
 Riskutredning 
 Markteknisk undersökningsrapport 
 Trafik- och mobilitetsutredning 
 

Beredning 
Planområdet omfattar cirka 2 hektar och omfattar fastigheterna Äspingen 1 och 2 
samt delar av Eslöv 54:2. Enligt nu gällande detaljplan är fastigheterna planlagda för 
naturområde samt småindustri. Planen medger en högsta bebyggelse om högst 9 
meter. På fastigheterna finns idag en biltvätt, en däckservice och mindre 
kontorsverksamheter samt åkermark med en tillhörande märgelgrav. 
 
Syftet med den föreslagna detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en Lidl-butik 
med tillhörande parkering. Syftet är också att bevara befintlig märgelgrav i området 
och att dagvatten ska fördröjas inom området. 
 
Efter genomgång av detaljplaneförslaget gör vård- och omsorgsförvaltningen 
följande bedömning. Planförslaget innefattar ingenting som kan antas inverka 
negativt på Vård och omsorgs verksamhet. Förslaget bör därför lämnas utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden lämnar förslag till detaljplan för fastigheten Äspingen 
1 m.fl. utan erinran. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 

16 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

  

17 ( 25 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-06-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 81    VoO.2021.0157 

Samråd för detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ut detaljplan för fastigheten 
Abborren 9 på samråd. Yttrande ska ha inkommit senast den 28 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Samråd för detaljplan; Abborren 9 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 47, 2021. Samråd för detaljplan för 

Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Underrättelse. Samråd för detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning. Samråd för detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta. Samråd för detaljplan för Abborren 9 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Riskanalys 
 Trafikbullerutredning 
 Miljöteknisk markundersökning 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 

Beredning 
Planområdet, som är beläget cirka 400 meter nordost om Eslövs station, är drygt 3 
000 kvm stort och rymmer idag Erikshjälpens lokaler samt parkering. Enligt nu 
gällande detaljplan är fastigheten planlagd för industriverksamhet. 
 
Den tilltänkta nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett bostadshus med 
knappt femtio lägenheter i upp till sex våningar längs Kvarngatans norra del. 
 
Efter genomgång av förslaget till detaljplan gör vård- och omsorgsförvaltningen 
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. Vård- och omsorgsförvaltningen lämnar förslaget, 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 
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Paragrafen är justerad 
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§ 82    VoO.2021.0031 

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef informerar kort om följande: 

- Personalläget inför sommarens semesterar inom Vård och Omsorgs verksamheter. 
- Lex Sarah-utredningen avseende Bergagården. 
- Ett beslut från IVO om utdömande av en sanktionsavgift mot Eslövs kommun då 
IVO:s granskning påvisade brister i Eslövs kommuns systematiska 
informationssäkerhetsarbetet. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 83  

Information från förvaltningen med anledning av Covid-19  

Ärendebeskrivning  
Ingrid Westerlund, verksamhetschef hälsa och bistånd, informerar covid-19 läget i 
kommunen. 

- Det finns i nuläget inga smittade i verksamheterna. Ett par smittspårningar är 
dock igång. 

- Det är förhållandevis lugnt i verksamheterna och även personalmässigt, dvs det är 
inte mycket sjukfrånvaro. 

- I regionen är det för närvarande cirka 15 st inlagda på IVA med covid-19. 

- Lågt antal smittade i Skåne just nu 

- När det gäller deltaversionen av viruset är det samma restriktioner och råd som för 
de andra versionerna av covid-19. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 84    VoO.2021.0006 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Beslutsunderlag 
 Delegeringsbeslut LSS maj 2021 
 Delegeringsbeslut socialtjänsten maj 2021 
 Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd maj 2021 
 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegeringsbesluten ska redovisas till 
nämndens sammanträdeti augusti 2021 då de ej gick att läsa i Meetings. 

Paragrafen är justerad 
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§ 85  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2021.0083-3 Beslut om rätt att teckna beslutsattest 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 86   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2020.0620-2 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 

VoO.2020.0552-5 Förvaltningsrätten i Malmö avgörande i mål 13307-20 

VoO.2021.0176-1 Överklagande avseende ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0133-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende mål nr 4749-
21 

VoO.2021.0177-1 Beslut från IVO avseende ansökan om tillstånd 

VoO.2016.0181-219 Servicenämndens beslut § 80, 2021 Omförhandlat 
hyresavtal med Eslövs bostads AB för Tegelbruksvägen 2, 
fastigheten Asien 1 

VoO.2016.0181-220 Hyreskontrakt. Omförhandlat hyresavtal med Eslövs 
bostads AB för Tegelbruksvägen 2, fastigheten Asien 1 

VoO.2016.0181-221 Överenskommelse mellan Eslövs bostads AB och Eslövs 
kommun gällande Tegelbruksvägen 2, fastighet Asien 1 

VoO.2020.0195-12 Yttrande från IVO avseende kammarrättens mål nr 959-21 

VoO.2021.0181-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0063-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0058-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0188-1 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2021 Vårprognos 2021 

VoO.2021.0137-3 Dom från Kammarrätten 

VoO.2021.0110-1 Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på 
remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen 

VoO.2021.0110-2 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag 
maj 
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VoO.2021.0110-3 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2021 Operativ 
lokalförsörjningsplan som underlag för budget 

VoO.2021.0142-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0190-1 Kommunstyrelsens beslut § 145, 2021 Revidering av riktlinjer 
för trygghetsboende 

VoO.2018.0126-2 Kommunfullmäktiges beslut § 80, 2021 Rättelse av 
kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente (3/4) 

VoO.2018.0126-3 Kommunfullmäktiges beslut § 80, 2021 Rättelse av 
kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente (4/4) 

VoO.2018.0126-4 Kommunfullmäktiges beslut § 80, 2021 Rättelse av 
kommunfullmäktiges beslut § 60, 2021, Revidering av 
kommunstyrelsens reglemente (2/4) 

 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna men 
att de dokument som ej gick att få åtkomst till i Meetings åter får anmälas till 
nämnden, till sammanträdet i augusti 2021. 

Paragrafen är justerad 
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