
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-11 

 

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Christian Nilsson, Stadshuset kl. 13:30-16:05  
  
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) §§1-2, §4 

  
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, 2022-01-20   
  
Protokollet omfattar §§1-2, §§4-7 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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Innehåll 
 

§1 Val av protokolljusterare 

§2 Information från enheten Socialtjänst över 18 

§4 Information om brukshyror på vård- och omsorgsboenden i Eslövs 
kommun 

§5 Ärendelistan inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde 19 januari 
2022 

§6 Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FÖSAM, 
2021 

§7 Information från förvaltningen 
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§ 1  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Information från enheten Socialtjänst över 18  

Ärendebeskrivning  
Enhetschef Thomas Larsen håller en information om ett projekt avseende schema-
förändringar inom kommunens öppenvård. 

Projektet ska pågå under 12 månader och avser borttagande av sovande jour på 
kommunens boende för personer som deltar i öppenvårdsbehandling för 
missbruksproblematik. Verksamheten önskar nyttja personalens kompetens på ett 
bättre och effektivare sätt till gagn för klienterna. Ett förslag till schema är framtaget 
och projektet planeras gå igång under våren 2022. 

Beslutsunderlag 
 Projektplan för förändring av arbetstid och innehåll i öppenvården 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 4  

Information om brukshyror på vård- och omsorgsboenden i Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Alexandra Trossling, konsult från Fastighetsägarna håller en information om 
brukshyror på kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Vid uthyrning av boende bestäms hyran i en enskild lägenhet inom ramen för det så 
kallade bruksvärdessystemet. Hyressättningen inom detta system baseras på ett antal 
bruksvärdesfaktorer såsom fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i 
lägenheter och gemensamma utrymmen. Även läge, så som tillgång till 
kollektivtrafik och avstånd till centrum, är en bruksvärdesfaktor. Vid framtagandet 
av hyrorna för vård- och omsorgsboende skickades det ut enkäter till alla hyresgäster 
och via svaren på dessa fick man fram hur hyresgästerna värderar olika 
bruksfaktorer. Genom detta system finns det en bra grund att stå på vid hyressättning 
och den blir även transparent och rättvis. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 5  

Ärendelistan inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde 19 
januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Dagordningen inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 19 januari 2022 
redovisas och diskuteras. 
Följande ärenden planeras tas upp för beslut på nämndens sammanträde: 

1. Val av protokolljusterare 

2. Ekonomisk månadsrapport 2021 (VoO.2021.0002) 

3. Vård- och omsorgsnämndens bokslut 2022 (VoO.2021.0409) 

4. Uppföljning av intern kontroll 2021 (VoO.2021.0252) 

5. Plan för intern kontroll 2022 (VoO.2021.0253) 

6. Demensboende (VoO.2021.0399) 

7. Redovisning av vård- och omsorgsnämndens beslut § 147, säkerställa 
vaccinationsgraden hos befintlig personal som jobbar brukarnära samt återkomma till 
vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde med en rapport (VoO.2021.0331) 

8. Måltidsöverenskommelse 2022 (VoO.2021.0410) 

9. Förvaltningschefen informerar, 2022 (VoO.2022.0002) 

10. Redovisning av delegeringsbeslut 2021 (VoO.2021.0006) 

11. Anmälningar för kännedom 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    VoO.2021.0030 

Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FÖSAM, 
2021  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har inför sammanträdet läst igenom 
protokollet från Fösam och har inga synpunkter. Informationen läggs därmed till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll Fösam 14 december 2021 
 

Beslut 
-Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 7  

Information från förvaltningen  

Ärendebeskrivning  
Verksamhetschef Ingrid Westerlund informerar om läget avseende covid-19. Det är 
ett extremt ansträngt läge inom vård och omsorg pga. smittläget. Det råder brist på 
personal då många i personalen är sjuka, sitter i hushållskarantän (dvs. någon man 
bor tillsammans med är smittad) eller är hemma för vård av barn. Detta medför att 
personalen som arbetar har en väldigt hög arbetsbelastning. Det pågår mycket 
smittspårning då flera brukare har insjuknat i covid-19. Verksamheten har fått 
prioritera bort viss service och sociala insatser för att helt kunna fokusera på 
omvårdnad, hälsa och sjukvård. Även växelvården är pausad. Det råder ingen brist 
på skyddsutrustningen och lagret fylls på kontinuerligt. 

Förvaltningschef Josef Johansson håller en kort information om följande 
- lunchservering på mötesplats Karidal 
- digital signering av beslut i verksamhetssystemet Lifecare 
 
Arbetsutskottet diskuterar rätten till boende för äldre och önskar en information från 
förvaltningen, på ett kommande sammanträde, om hur en ansökan till 
biståndsbedömt boende bedöms. 

Beslut 
-Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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