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§ 13  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 14  

Information om Vårlöken - biståndsbedömt trygghetsboende  

Ärendebeskrivning  
Lennart Andersson, fastighetsförvaltare på Serviceförvaltningen, informerar 
nämnden om hur arbetet med att bygga om vård- och omsorgsboendet Vårlöken till 
ett biståndsbedömt trygghetsboende fortgår. Tidplanen som fastställdes i november 
är fortfarande aktuell och planerad inflyttning beräknas i juli månad 2022. Totalt 
kommer det att finnas 28 lägenheter varav tre lägenheter kommer att fungera som 
personalutrymme och en lägenhet som gemensamhetsutrymme för de 
boende. Taggsystem kommer att vara installerat på samtliga tre entréer och för 
besökare kommer även porttelefon installeras. Nämnden får även information om 
utformning av lägenheterna och de gemensamma utrymmena. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 15    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för januari 2022 
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 januari 2022 
 Ekonomisk månadsrapport jan 2022 
 

Beredning 
Resultatet för januari i förhållande till budget ligger på -0,7 mnkr. Bokföringsmässigt 
stängs däremot inte januari förrän 4 mars. Följande saknas i bokföring: 
- Permanent statsbidrag riktat till äldreomsorgen, 12,1 mnkr per helår. Bokförd intäkt 
för januari saknas. 
- Nytt beslut är fattat gällande ersättning för sjuklönekostnader från staten. Avser 9 
december 2021 till 31 mars 2022. Baserat på utfall 2021 prognostiseras ersättning 
gällande december-januari på drygt 1 mnkr. 
- Under vinterhalvåret ökade smittspridningen av Covid-19 och sålunda även 
kostnader avseende skyddsmaterial. Bokfört belopp i januari; ca 0,4 mnkr. Kostnader 
på ca 1,2 mnkr saknas. 
- Kapitalkostnader på ca 0,1 mnkr saknas för perioden. 
Ett justerat resultat ligger därigenom på ca +/- 0. 
 
Äldreomsorgen redovisar ett resultat på 0,6 mnkr fördelat 1,6 mnkr på vård-och 
omsorgsboende, -0,9 mnkr på hemvården, 0,2 mnkr för sjuksköterske- och rehab-
enheterna och -0,3 mnkr för externa placeringar. 
 
Av hemvårdens underskott på 0,9 mnkr är fördelningen -1,8 mnkr till 
verkställigheten och 0,8 mnkr till myndighet. Detta innebär att verkställigheten har 
färre ersatta timmar. Under 2021 ersattes hemvården i planerad tid plus 10 % nu 
återgår ersättningsmodellen åter till IDA-modellens byggstenar. Resultatmässigt 
redovisas en stor spridning, från område Norr +/-0 till område Ytter -1,4 mnkr. 
 
Verksamhet funktionsnedsättning redovisar ett positivt resultat på 0,6 mnkr. LSS-
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boende balanserar nästan nollan. Daglig verksamhet och Socialpsykiatrin redovisar 
ett positivt resultat medan personlig assistans har ett underskott på -0,9 mnkr. 
 
Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -1,1 mnkr. LVM-dygn och dygn i 
skyddat boende ligger över budgeterad nivå, avser både antal och kostnad per dygn. 
 
Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott på -1,0 mnkr. 
Försörjningsstöd ligger 1,1 mnkr över budgeterad nivå. Intäkter från 
Migrationsverket ligger 0,5 mnkr under budgeterad nivå. Det samlade resultatet blir 
något bättre pga. överskott gällande personal- och IT-kostnader. 
 
Centralt redovisas ett överskott på 0,2 mnkr. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för 
januari 2022 och översända den till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 16    VoO.2021.0399 

Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på 
demens  

Ärendebeskrivning  
Uppdraget att utreda förutsättningar till att bygga ett demensboende finns med i det 
kommunala handlingsprogrammet för Eslövs kommun samt i vård- och 
omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan. Det är ett välkänt faktum att en allt större 
del av befolkningen kommer att vara äldre inom en ganska snar framtid. I samband 
med att befolkningen blir äldre kommer en allt större del av densamma att drabbas av 
olika typer av kognitiv svikt. 
 
Sedan september månad 2021 är en projektledare tillsatt för att driva arbetet med att 
paketera basutredning inför ett politiskt inriktningsbeslut i januari 2022. Ärendet har 
den 17 november föredragits som information i vård- och omsorgsnämnden och den 
23 november i kommunstyrelsens arbetsutskott. De förtroendevalda fick möjlighet 
att ställa frågor samt komma med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende med 

inriktning på demens 
 Bilaga 1. Förutsättningar inriktningsbeslut 
 Bilaga 2. Fyra olika scenarier 
 Bilaga 3. Statistik 
 Bilaga 4. Befintliga boenden 
 Bilaga 5. Referensobjekt 
 Bilaga 6. Demensplatser i Skåne 
 Bilaga 7. Demensdiagnos SÄBO 
 

Beredning 
Som ett led i kommunens övergripande lokalförsörjningsprocess är en basutredning 
för ett nytt boende med inriktning mot demens påbörjad. Denna basutredning görs 
för att föra fram verksamhetens behov av lokaler i kommunens kommande 
lokalförsörjningsplaner. För att slutföra den påbörjade basutrednigen behöver vård- 
och omsorgsnämnden klargöra nämndens syn på vissa förutsättningar. I bilaga 1 
Förutsättningar inriktningsbeslut finns redovisat delar ur basutredningen. 
 
Detta är ett stort projekt som ännu är i ett mycket tidigt skede, vilket gör att 
anpassningar kommer behöva göras när nya förutsättningar identifieras. 
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För att beräkna behovet av nya platser på vård- och omsorgsboende har en 
demografisk analys med sikte på 2035 gjorts. Analysen utgår från 
befolkningsprognosen och görs årligen av externa specialister för Eslövs kommuns 
räkning. Denna analys tar också med hur alternativa boendeformer såsom 
trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende påverkar det långsiktiga 
behovet av vård- och omsorgsboendeplatser, se bilaga 3 Statistik. Utifrån detta 
underlag bedöms behovet vara 80 nya boendeplatser 2035. 
 
Ur det statistiska underlaget som nämns ovan har fyra olika scenarier tagits fram, se 
bilaga 2 Fyra olika scenarier. Förslag C föreslås som det alternativ som bör ligga som 
underlag i den fortsatta planeringen. Detta förslag är en byggnad med 80 
boendeplatser färdigställda 2027, samt med förberedelser för utökning med 
ytterligare 40 boendeplatser. Mer information finns under rubriken 
projektidentifiering i bilaga 1 Förutsättningar inriktningsbeslut. 
 
I byggnaden bör, förutom de 80 boendeplatserna med tillhörande gemensamma 
utrymmen, lokaler för administration, storkök, även finnas kompletterande 
verksamhet såsom avlastningsplatser och dagverksamhet samt en mötesplats, 
liknande den som finns på Karidal. 
 
Enligt scenario C ska en byggnad stå klar 2027, detta är en mycket snäv tidplan som 
kommer att kräva prioriteringar inom flera av kommunens förvaltningar. 
 
För att komma vidare i projektet är den främsta frågan idag var ett nytt boende ska 
placeras. I den inledande basutredningen har följande kriterier tagits med. 
- Boendet bör ligga i centralorten 
- Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer 
- Byggnaden bör uppföras i två eller flera plan, anpassad utifrån verksamhetens 
behov 
 
Då även frågan om vem som ska äga ett nytt vård- och omsorgsboende är av stor vikt 
för projektet har den ingått i basutredningen och överlämnats till 
kommunledningskontoret som äger frågan. 
 
I den inledande basutredningen bedöms alla befintliga boende lämpliga för den 
verksamhet som bedrivs där idag, se bilaga 1 Förutsättningar inriktningsbeslut och 
bilaga 4 Befintliga boende. För att säkerställa att boendena även är långsiktigt 
hållbara behöver en hållbarhetsanalys göras. Då vård- och omsorgsnämnden saknar 
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kompetens för detta arbete önskas stöd av Servicenämnden. 
 
Förutom kostnaden för byggnaden behöver vikten av personalförsörjningskostnader 
lyftas fram då äldreomsorgen är en personalintensiv verksamhet som väger tyngst i 
den totala budgeten för vård- och omsorgsnämnden. 
 
Till protokollet biläggs även bilagorna, 4. Befintliga boende, 5. Referensobjekt, 6. 
Demensplatser i Skåne, 7 Demensdiagnos SÄBO. Dessa bilagor har tagits med för 
att redovisa det underlag som arbetet med basutredningen bygger på. 

Yrkanden 
Marlén Ottesen (SD) yrkar att första punkten i tredje beslutssatsen ”Placering i 
centralorten” stryks. 

Agneta Nilsson (S) och Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om nämnden kan bifalla alla delar i förvaltningens förslag 
förutom den punkt som avser ”placering i centralorten” och finner att nämnden 
bifaller detta. 

Ordförande frågar därefter om nämnden kan bifalla punkten ”Placering i 
centralorten”, och finner att nämnden bifaller punkten. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån förslag C i bilaga Fyra olika scenarier, 
dvs nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser till år 2027 
och förberedelser för utökning med ytterligare 40 boendeplatser. 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån att byggnaden ska innehålla ett vård- 
och omsorgsboende med inriktning mot demensboende inklusive gemensamma 
utrymmen, lokaler för administration, storkök mm samt kompletterande 
verksamheter så som avlastningsplatser, dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ 
Karidal. 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som underlag i kommunens fortsatta arbete 
med lokalförsörjningsplanering arbeta utifrån följande förutsättningar för lokalisering 
av ett nytt vård- och omsorgsboende:  

 Placering i centralorten 
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 Det behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer. 
 Byggnaden kan uppföras i två eller flera plan utifrån verksamhetens behov. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot punkten "Placering i 
centralorten", i tredje beslutssatsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 17    VoO.2021.0411 

Fördelning av kostnadsposter i riksnormen för försörjningsstöd 2022  

Ärendebeskrivning  
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; Fördelning av kostnadsposter enligt riksnormen för 

försörjningsstöd 2022 
 Bilaga 1. Socialstyrelsens information, Riksnormen för försörjningsstöd 2022 
 Bilaga 2. Konsumentverkets Koll på Pengarna 2022 
 Bilaga 3. Fördelning av kostnadsposter i riksnorm för 2021 
 Bilaga 4. Förslag till Fördelning av kostnadsposter i riksnorm 2022 
 

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 
riksnormens kostnadsposter som vägledande belopp. 
 
Genom regeringens beslut avseende riksnorm för 2022 har riksnormens samtliga 
poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen 2021. Socialstyrelsen 
avrundar upp till närmsta 10-tal i sin beräkning av riksnormen. 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. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riksnorm för 2022 fördelas i 
kostnadsposter enligt bilaga 4. Revideringen baseras på Konsumentverkets 
beräkningar. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg – Enheten för ekonomiskt bistånd 

Paragrafen är justerad 
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§ 18    VoO.2022.0046 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till begravningskostnader  

Ärendebeskrivning  
Enheten för ekonomiskt bistånd strävar hela tiden efter att göra det lättare för 
medborgarna att ta del av och förstå vad som gäller i frågan om ekonomiskt bistånd. 
Enheten strävar också efter att få en enhetlig bedömning av ansökan kring 
ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Med anledning av detta har förslag till 
riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader tagits fram då det 
skulle underlätta för socialsekreterarna att göra en enhetlig bedömning av ansökan 
om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. 
 
Riktlinjerna innehåller en övergripande informationstext samt vad anhöriga eller 
dödsbodelägare kan ansöka om. Tanken är att riktlinjerna ska finnas tillgängliga på 
kommunens hemsida. Riktlinjernas syfte är att medborgare ska kunna läsa sig till vad 
man kan ansöka om och vara säker på att besluten fattas enligt Eslövs kommuns 
riktlinjer. Självklart går det inte att specificera allt som medborgaren kan ansöka om, 
då alla har rätt att ansöka om vad som helst, utan i riktlinjerna har endast det 
övergripande och vanligaste som ansöks om lyfts fram. Ett annat syfte är att om 
riktlinjerna antas kan informationen kring maxbelopp delges begravningsbyråerna i 
kommunen i första hand för att undvika att medborgare hamnar i skuld samt att 
begravningsbyråerna med större säkerhet får sina pengar. Vi har under lång tid sett 
att kostnaderna för begravningar lätt kan skena iväg. Under 2021 hanterade Enheten 
för ekonomiskt bistånd 26 ansökningar om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader varav 2 har fått helt avslag och flera har fått delavslag. Total 
summa beviljat ekonomiskt bistånd till begravningskostnader för 2021 uppgår till 
352 401 kronor. Under 2020 uppgick summan till 264 226 kr. 
 
Begravningsbyråerna kan erbjuda anhöriga dyra alternativ som inte godkänns av 
Enheten för ekonomiskt bistånd då det finns billigare alternativ. Finns det riktlinjer 
med maxbelopp underlättar det också för socialsekreterarna att ta ställning till 
kostnaderna i sina beslut. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 
 Förslag till Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till begravningskostnader 
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Beredning 
Ekonomiskt bistånd kan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen beviljas till 
begravningskostnader. Begravningskostnader skall i första hand täckas av tillgångar i 
dödsboet. Om det inte finns tillgångar i dödsboet och kostnaderna inte kan 
tillgodoses genom försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och efterlevande 
makars/registrerade partners, inkomster eller tillgångar kan ekonomiskt bistånd utgå 
till hela eller del av begravningskostnaden. Socialnämnden bör enligt Socialstyrelsen 
ge ekonomiskt bistånd till sådana begravningskostnader som möjliggör en värdig 
begravning. 
 
I Riktlinjerna föreslås att Eslövs kommun kan bevilja upp till 50 procent av 
prisbasbeloppet. Det föreslås också maxbelopp för vad som kan beviljas till dom 
mest grundläggande posterna vid en värdig begravning. Beloppen har tagits fram 
genom kontakt med flera olika begravningsbyråer i Skåne där kostnaderna för dom 
olika posterna har undersökts. Maxbeloppen som presenteras är inte det absolut 
billigaste alternativet enligt inkommen information då priserna skiljer sig åt mellan 
olika begravningsbyråer. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg – Enheten för ekonomiskt bistånd 

Paragrafen är justerad 
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§ 19    VoO.2021.0406 

Yttrande över miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
trafikstrategi för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2021 beslutat att skicka 
dokumentet ”Eslöv trafikstrategi 2035” på remiss till bland annat vård och 
omsorgsnämnden. (Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224, 2021). 
Remissyttrandet ska vara miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 
4 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över "Eslöv trafikstrategi 2035" 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224, 2021. Förslag till 

trafikstrategi för Eslövs kommun 
 Förslag till trafikstrategi för Eslövs kommun 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §198, 2020 Uppdrag att ta fram en 

trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Efter genomgång av det remitterade dokumentet lämnar vård- och 
omsorgsförvaltningen följande synpunkter. 

 Andelen äldre i Eslövs kommun ökar - och förväntas öka under många år 
framöver. Med en ökande andel äldre kommuninvånare, följer behovet att i 
utvidgande grad tillgodose de specifika behoven hos denna befolkningsgrupp. 
Vård- och omsorgsförvaltningen anser därför att förslaget bör kompletteras 
på så sätt att ett delmål med inriktning på äldre och funktionshindrade läggs 
till under trafikslaget gång och cykel (s. 10 i det remitterade förslaget). 
Delmålet bör formuleras enligt följande; Skapa säkra vägar för fotgängare 
och cyklister till målpunkter för äldre och funktionshindrade. Delmålet bör 
kompletteras med lämpliga strategier, exempelvis att verka för att relevanta 
cykel- och gångstråk har tillfredsställande belysning samt i övrigt är 
utformade på sådant sätt att de tillgodoser intressegruppernas behov. 
  

 Vård- och omsorgsförvaltningen anser, mot samma bakgrund som redovisats 
under p. 1, att ett en strategi bör läggas till under trafikslaget kollektivtrafik, 
delmål öka andelen kollektivtrafikresor i kommunen (s. 11 i det remitterade 
förslaget). Förslagsvis formuleras strategin enligt följande; Arbeta för att 
kollektivtrafiken når viktiga målpunkter för äldre och funktionshindrade. 
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 Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar att dokumentets nuvarande titel 
ger ett egendomligt och diffust intryck. Ordserien ”Eslöv”, ”trafikstrategi” 
respektive ”2035” bildar varken något grammatiskt eller logiskt 
sammanhang. Det angivna årtalet lämnar, i sin nuvarande kontext, öppet för 
tolkning huruvida trafikstrategin är avsedd att börja tillämpas först år 2035 
eller tänkt att träda ikraft vid annan tidpunkt. En läsare kan inte, endast 
genom att ta del av titeln, förväntas få någon klar uppfattning om den 
huvudsakliga avsikten med skriften. Vård- och omsorgsförvaltningen anser 
därför, att det är önskvärt att titeln ändras på så sätt att den blir grammatiskt 
sammanhängande samt på ett tydligt sätt ger uttryck för den huvudsakliga 
avsikten med dokumentet. 

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

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 20    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar om en ny rutin för rapportering av ej 
verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden informeras 
även om att en upphandling avseende digital läkemedelssignering är på gång. 

Ingrid Westerlund, verksamhetschef hälsa och bistånd, informerar om situationen 
kring covid-19. Den 15 februari började vaccinationskravet för nyanställda att gälla. 
Det har varit ett ansträngt läge inom personalstyrkan med mycket sjukfrånvaro 
tidigare men det ser mycket ljusare ut på flera enheter. Trots ansträngt läge har inga 
insatser ställts in utan istället senarelagts. Beslut har tagits om en fjärde dos vaccin 
för alla över 80 år som bor på vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende. 
Förvaltningen planerar att påbörja vaccinering från vecka 11 då det ska kunna gå en 
viss tid mellan den tredje och fjärde dosen. 

Marie Skott, enhetschef ekonomiskt bistånd, informerar nämnden om att enheten fått 
information från Kraftringen att ett ökat antal hushåll riskerar att få elen avstängd på 
grund av obetalda elräkningar, till följd av de höga elpriserna. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

Beslutsunderlag 
 Nyanställda januari 2022 
 Lista över delegationsbeslut, LSS januari 2022 
 Lista över delegationsbeslut, Ekonomiskt bistånd januari 2022 
 Lista över delegationsbeslut, SoL januari 2022 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 22  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2021.0080-15 Ordförandebeslut 2022-02-07. Granskning av förslag till 

detaljplan för fastigheten Falken 10 i Eslöv 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 23   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2022.0023-1 Kommunstyrelsens beslut § 15, 2021 Krav på vaccinationsbevis 

avseende covid-19 vid nyanställningar och praktikplatser inom 
Vård och Omsorg i Eslövs kommun 

VoO.2022.0023-2 Kommunstyrelsens beslut § 15, 2021 Krav på vaccinationsbevis 
avseende covid-19 vid nyanställningar och praktikplatser inom 
Vård och Omsorg i Eslövs kommun 

VoO.2022.0029-1 Kommunstyrelsens beslut § 13 Godkännande av idéburet 
Offentligt Partnerskap med Fridasro 4 H Eslöv 

VoO.2022.0031-1 Kommunstyrelsens beslut § 8, 2022 Antagande av riktlinjer för 
utövande av kommunstyrelsens uppsiktplikt. 

VoO.2021.0410-1 Expediering servicenämndens beslut § 7, 2022 
Måltidsöverenskommelser 2022 

VoO.2021.0262-2 Protokoll, Rådet Hälsa och Trygghet 29/9 

VoO.2021.0262-3 Protokoll, Rådet Hälsa och Trygghet 2021-11-17 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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