
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-12 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Christian Nilsson, Stadshuset - Eslöv kl. 18:00-18:05  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 
Agneta Nilsson (S) 
Gabriel Barjosef (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Lars Linder (L)  ersätter Anette Palm (S) 
Hans-Ove Lunde (M)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 
Marlén Ottesen (SD)  ersätter Kari Kajén (SD) 

  
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, Eslöv, 2021-10-12   
  
Protokollet omfattar §§112-113 
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Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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Innehåll 
 

§112 Val av protokolljusterare 

§113 Rättelse av vård- och omsorgsnämndens beslut § 103, 2021 Budget för 
vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025 
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§ 112  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 113    VoO.2021.0214 

Rättelse av vård- och omsorgsnämndens beslut § 103, 2021 Budget för 
vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 i 
§ 103, 2021. 
 
Då MBL-protokoll från förhandling med arbetstagarorganisationen inte fanns med 
som underlag inför nämndens beslut om budget behövs en rättelse av beslutet. Vård- 
och omsorgsnämnden har rätt att göra rättelser av sina egna beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rättelse av vård- och omsorgsnämndens beslut § 103, 2021. Budget för vård- och 

omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §103, 2021. Budget 2022 med flerårsplan 

2023-2025 
 Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsmått samt drifts-, resultat- och 

investeringsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2025 
 Vård- och omsorgsnämnden upphandlings- och genomförandeplan 2022 
 MBL-protokoll, 2021-09-23 
 Kommunal och Visions skrivelse angående MBL-förhandling om vård- och 

omsorgsnämndens budget 
 Förslag till Vårbudget 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till vårbudget 2022 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 

Beredning 
Vård och Omsorg har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för 
nämndens verksamhetsområden år 2022-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
vid sammanträde den 26 juni 2021 beslutat om förslag till budgetramar för år 2022. 
Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad 
utveckling. 
 
Vård och Omsorg har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för 
nämndens verksamhetsområden år 2022-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
vid sammanträde den 26 juni 2021 beslutat om förslag till budgetramar för år 2022. 
 
Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad 

5 ( 7 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-12 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

utveckling. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2022 som nominellt sett 
innebär en sänkning med 3,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Grundramen för 
2021 uppgår till 660,4 mnkr jämfört med 2022 som uppgår till 656,8 mnkr. Då 
ersättningen från staten gällande nyanlända sänks påverkas även den kommunala 
ramen gällande försörjningsstöd. Den totala ram för 2022 som nämnden ska yttra sig 
över summerar, efter löne- och priskompensationer på 21,7 mnkr, upp till 678,5 
mnkr. 
 
”Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025” beskriver 
nämndens planerade verksamhet utifrån fyra givna rubriker; måluppfyllelse för 
mandatperioden, omvärldsförändringar inklusive pandemins effekter, framtidens 
möjlighet och utmaningar samt effektiviseringar och behov. Behovet summerar upp 
till ett totalt äskande på 61 mnkr inför 2022. 
 
Bilaga ”Vård- och omsorgsnämndens upphandlings- och genomförandeplan 2022” 
redogör för behov av upphandling gällande trygghetslarm samt förtroendetandläkare 
under 2022. 
 
Enligt 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, ska 
arbetsgivaren förhandla med arbetstagarorganisationen innan beslut om viktigare 
förändring av verksamheten tas. Vård- och omsorgsnämnden har den 23 september 
2021 haft förhandling arbetstagarorganisationen vilket framgår av bifogat MBL-
protokoll. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande till budget 2022 
med flerårsplan 2023-2025. 
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 32,9 mnkr gällande volymkompensation. 
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 10,8 mnkr gällande anpassning till nära vård och 
det utökade kommunala hälso-och sjukvårdsuppdraget. 
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 8,3 mnkr gällande höjd bemanning inom 
äldreomsorgen och funktionsnedsättning. 
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 5 mnkr gällande utbildningsinsats inom 
äldreomsorgen. 
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 4 mnkr gällande personalförstärkningar inom 
Hälsa och bistånd samt kostnader för automatisering. 
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- Vård- och omsorgsnämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplan för 
2022. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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