
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin-Möller, Stadshuset, Eslöv kl. 16:00-18:25  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 
Agneta Nilsson (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Anette Palm (S) 
Eva Bengtsson (S)  ersätter Gabriele Goldhammer (S) 
Mats Andersen (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Pontus Löfdahl (KD)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bodil Löfström (S) 
Hans-Ove Lunde (M) 
Linus Walemo (SD) 
Anna Lorentzon (L) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (förvaltningschef) 

Helena Nilsson (nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Krister Carlberg (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, 2022-03-22   
  
Protokollet omfattar §§24-33 
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Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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§ 24  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 25  

Information om Ung kompetens  

Ärendebeskrivning  
Annie Niubó, utvecklingsstrateg, informerar om projektet Ung kompetens. Nämnden 
får information om deltagarnas synpunkter, personal och styrgrupp, statistik, samt 
analys och slutsatser av projektet. 

Projektet Ung kompetens vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år 
som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, och är i behov av långsiktigt och nära 
stöd. Deltagarna kan lida av psykisk ohälsa, funktionsvariationer, sociala problem, 
missbruksproblematik, kriminalitet eller vara ”hemmasittare”. Gemensamt för 
målgruppen är att de varken studerar eller arbetar. 
I projektet arbetar man utifrån ett helhetsperspektiv och möter varje individ i deras 
situation och miljö. Det innebär att vi identifierar hinder och behov, samarbetar med 
anhöriga, skola, vård, myndigheter och näringsliv, för att ge hjälp och stöd till en 
trygg och stabil situation för deltagarna. Målsättningen är att bryta isolering och 
långsiktigt bygga sociala relationer, knyta kontakter, och vägleda varje deltagare mot 
en meningsfull vardag. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 26  

Information från enheten Ölycke  

Ärendebeskrivning  
Staffan Olsson, enheteschef för Ölycke korttidsboende, håller en information för 
nämnden. 
Nämnden får information om hur vardagen ser ut på korttidsboendet, statistik, vilka 
sorters utmaningar som kan uppkomma, personalvård samt vilket samarbete som 
finns med andra enheter inom kommunen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 27    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport februari 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för februari 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 februari 2022 
 Ekonomisk månadsrapport feb 2022 
 

Beredning 
Resultatet för perioden januari till februari, i förhållande till budget, ligger på -6,2 
mnkr. Däremot saknas intäkt gällande statsbidrag riktat till äldreomsorgen, ca 2 
mnkr, samt statens ersättning för sjuklönekostnader, ca 1 mnkr. Ett justerat resultat 
ligger på ca -3,2 mnkr. 

Vidare har skyddsutrustning gällande Covid-19 förvärvats och bokförda kostnader 
uppgår till 1,4 mnkr. Borträknat skyddsmaterial innebär en rak framskrivning ett 
helårsresultat på ca -11 mnkr. 

Äldreomsorgen försämrar sitt resultat från 0,6 mnkr till -2,9 mnkr. Störst anledning 
till underskottet är den saknade intäkten gällande riktat statsbidrag, ca 2 mnkr. Ett 
justerat resultat för äldreomsorgen när denna intäkt inkommit blir -0,8 mnkr. Vård-
och omsorgsboende minskar sitt överskott, från 1,6 mnkr till 1,0 mnkr, och 
hemvården ökar sitt underskott, från -0,9 mnkr till -1,6 mnkr. Sjuksköterske- och 
rehab-enheterna ligger på 0,1 mnkr och resultatet för externa placeringar på -0,3 
mnkr. 

Av hemvårdens underskott på 1,6 mnkr är fördelningen -2,4 mnkr till 
verkställigheten och 0,8 mnkr till myndighet. Resultatet varierar stort mellan de olika 
geografiska områdena, från Norr +/-0 till Ytter -1,8 mnkr. 

Verksamhet funktionsnedsättning försämrar sitt resultat från 0,6 mnkr till -0,4 mnkr. 
LSS-boende redovisar ett negativt resultat på 0,5 mnkr. Personlig assistans ökar sitt 
underskott från -0,9 mnkr till -1,6 mnkr. Barn- och ungdomsverksamheten har ett 
underskott på 0,5 mnkr medan daglig verksamhet och socialpsykiatrin redovisar ett 
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positivt resultat. Övergripande på verksamhetschef redovisas ett överskott på 1,4 
mnkr. 

Socialtjänsten över 18 år försämrar sitt resultat från -1,1 mnkr till -2,0 mnkr. 
Placeringskostnader ligger över budgeterad nivå, avser både antal dygn och kostnad 
per dygn. 

Enheten för ekonomiskt bistånd försämrar sitt resultat från -1,0 mnkr till -1,9 mnkr. 
Försörjningsstöd ligger 1,9 mnkr över budgeterad nivå. Intäkter från 
Migrationsverket ligger 0,9 mnkr under budgeterad nivå. Det samlade resultatet blir 
något bättre pga. överskott gällande personal- och IT-kostnader. 

Centralt redovisas ett överskott på 1 mnkr. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 28    VoO.2022.0072 

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömt trygghetsboende  

Ärendebeskrivning  
Målsättningen med boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende är att skapa 
möjlighet till gemenskap mellan hyresgästerna och att delta i gemensamma 
aktiviteter – för att motverka den ensamhet som många äldre lever med idag. Lokaler 
och boende med god tillgänglighet, ger en grund för trygghet och möjligheter att ta 
sig ut och delta i aktiviteter tillsammans med andra. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 19 februari 2020 om riktlinjer för 
biståndsbedömt trygghetsboende. I november 2020 öppnade vård- och 
omsorgsnämndens första biståndsbedömda trygghetsboende, Avenyn i Löberöd (fem 
lägenheter). 
Riktlinjer ska styra handläggnings- och beslutsprocessen för ansökningar till 
biståndsbedömda trygghetsboenden i Eslövs kommun. Dessa riktlinjer skall 
säkerställa att det handläggnings- och beslutsprocessen är rättssäkert och sker på ett 
enhetligt sätt. Den grundläggande principen är att ansökningar till biståndsbedömda 
trygghetsboenden ska beviljas för äldre personer som har ett behov av lättare stöd 
och service, men som i synnerhet är i behov av att bryta social isolering och hantera 
en upplevd otrygghet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för biståndsbedömt trygghetsboende 
 Förslag till revidering av riktlinjer för biståndsbedömt trygghetsboende 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut §20, 2020. Riktlinjer för biståndsbedömt 

trygghetsboende 
 

Beredning 
Ett förslag till reviderade riktlinjer för biståndsbedömt trygghetsboende har tagits 
fram för att bättre spegla behoven för målgruppen i kommunen. 
Enhetschefer inom verksamheten Hälsa & Bistånd samt biståndshandläggare från 
Myndighetsenheten har i samråd tagit fram förslaget och kontrollerat med jurist att 
det inte strider mot kommunallagen. Riktlinjerna har även fått ett nytt utseende så att 
de följer mallen för riktlinjer enligt Kommunstyrelsens antagna riktlinjer för 
styrdokument. 

Ett av kriterierna i riktlinjerna för biståndsbedömt trygghetsboende, som antogs av 
vård- och omsorgsnämnden den 19 februari 2020, var att sökanden skulle vara fyllda 
80 år, vilket visat sig vara en för högt satt ålder. 
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I juli 2022 kommer Vård- och omsorgsnämnden öppna upp ytterligare ett 
biståndsbedömt trygghetsboende, Vårlöken. I samband med det föreslås att 
ålderskriteriet ses över och sänks samt att ett nytt kriterium ”Sökanden ska vara 
folkbokförd i Eslövs kommun och omfattas av vistelsebegreppet” läggs till. 

I de reviderade riktlinjerna föreslås Vård- och omsorgsnämnden anta följande 
kriterier: 
- Personer som är minst 75 år gamla kan beviljas bistånd i form av biståndsbedömt 
trygghetsboende. 
- Personer som har ett behov av att bryta social isolering och hantera en upplevd 
otrygghet, samt som har ett behov av lättare stöd och service, kan beviljas bistånd i 
form av biståndsbedömt trygghetsboende. Social isolering är överordnat behovet av 
praktiskt hjälp. 
- Insatser i och utanför hemmet skall ha prövats innan biståndsbedömt 
trygghetsboende kan beviljas. 
- Sökanden ska vara folkbokförd i Eslövs kommun och omfattas av 
vistelsebegreppet. 

Yrkanden 
Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer för 
biståndsbedömt trygghetsboende att gälla från och med 1 april 2022. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg - Myndighetsenheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 29    VoO.2022.0111 

Information om revidering av vård- och omsorgsnämndens 
delegeringsordning med anledning av eventuellt mottagande av 
asylsökande  

Ärendebeskrivning  
Marie Skott, enhetschef ekonomiskt bistånd, informerar om följande: 
Krisledningen i Eslövs kommun arbetar med förberedelser inför en flyktingström 
från Ukraina där olika detaljer granskas och förbereds. 
Asylsökande har som regel inte rätt till ekonomiskt bistånd av kommunen. Dessa 
personers behov av boende och ekonomiskt stöd ska huvudsakligen tillgodoses 
genom reglerna i lagen(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA. 
I 3a § tredje stycket LMA står "En kommun ska lämna bistånd enligt denna lag till 
utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 om de vistas i kommunen och om 
biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd 
lämnas" vilket innebär att kommuner i vissa fall kan vara skyldiga att betala ut 
bistånd. 
Förvaltningen Vård och Omsorg har därmed påbörjat en revidering av vård- och 
omsorgsnämndens delegeringsordning så att enheten Ekonomiskt bistånd kan ta 
beslut om detta bistånd. 
Vid behov om snabbt antagande av reviderad delegeringsordning kommer 
ordförande för vård- och omsorgsnämnden att ta ett ordförandebeslut. I annat fall tas 
ärendet upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i april månad 2022. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 30  

Information angående läget i Ukraina  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef informerar. 
Krisledningen i Eslövs kommun och därmed även förvaltningen Vård och 
Omsorg förbereder inför mottagande av flyktingar från Ukraina. I första skedet är det 
kvinnor och barn som anländer. Vissa flyktingboenden i kommunen är färdigställda 
medan andra boenden håller på att iordningställas. Dagligen följer förvaltningen 
utvecklingen och deltar i möten och förberedelser. 
Det finns även ett pågående samarbete mellan Eslövs kommun och 
frivilligorganisationer i kommunen, avseende flyktingmottagande från Ukraina. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 31    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef informerar om följande: 
- Nya löner för 2022 förmedlas ut till de anställda. Vissa förhandlingar med några 
fackförbund är dock ännu ej klara. 
- Arbetet med sökande av statsbidrag. 
- En intervju avseende möjligheter för uppstart av Fontänhus i Eslöv. Fontänhus är 
en slags dagverksamhet, en psykosocial arbetsinriktad rehabiliteringsmodell, för 
de med psykisk ohälsa. 
- Pågående implementering av digitala läkemedelsskåp. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 32    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

Beslutsunderlag 
 Nyanställda februari 2022 
 Delegationslista Ekonomiskt bistånd februari 2022 
 Delegationslista LSS februari 2022 
 Delegationslista SoL februari 2022 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 33   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2022.0053-1 Granskningsrapport avtalshantering, Eslövs kommun 

VoO.2022.0053-2 Missiv avtalshantering, Eslövs kommun 

VoO.2022.0040-1 Förvaltningsrätten i Malmö, Dom avseende bistånd i form av 
kontaktperson enligt socialtjänstlagen (2001:453), 2022-02-02 

VoO.2019.0782-57 Expediering av kommunstyrelsens beslut § 35, 2022 
Godkännande av omförhandlat hyresavtal med Eslövs Bostads 
AB för Karidal, Lammet 14, Tröskevägen 2 i Eslöv 

VoO.2022.0066-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 37, 2022 Antagande av 
riktlinje för begäran om vaccinationsbevis för Covid -19 vid 
nyanställning och praktik inom Vård och Omsorg i Eslövs 
kommun 

VoO.2022.0066-2 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 37, 2022 Antagande av 
riktlinje för begäran om vaccinationsbevis för Covid -19 vid 
nyanställning och praktik inom Vård och Omsorg i Eslövs 
kommun 

VoO.2022.0066-3 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 37, 2022 Antagande av 
riktlinje för begäran om vaccinationsbevis för Covid -19 vid 
nyanställning och praktik inom Vård och Omsorg i Eslövs 
kommun 

VoO.2022.0066-4 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 37, 2022 Antagande av 
riktlinje för begäran om vaccinationsbevis för Covid -19 vid 
nyanställning och praktik inom Vård och Omsorg i Eslövs 
kommun 

VoO.2022.0066-5 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 37, 2022 Antagande av 
riktlinje för begäran om vaccinationsbevis för Covid -19 vid 
nyanställning och praktik inom Vård och Omsorg i Eslövs 
kommun 
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VoO.2022.0088-1 Förvaltningsrätten i Malmö, Dom avseende ekonomiskt bistånd 
enligt socialtjänstlagen. 

VoO.2022.0091-1 Förvaltningsrätten i Malmö, Dom avseende ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL Mål nr 
10641-21 

KS.2022.0016-2 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 17 februari 2022 

KS.2022.0016-3 Presentation Vad tycker medborgarna i Eslöv om sin kommun - 
SCB:s medborgarundersökning 2021. Bilaga till protokoll 17 
februari 2022 

VoO.2022.0092-1 Förvaltningsrätten i Malmö, Dom avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen gällande vård- och omsorgsboende. Mål nr 
10995-21 

VoO.2022.0093-1 Kommunstyrelsens beslut § 52 2022, Antagande av central 
krisledningsplan för Eslövs kommun, sammanträdesprotokoll 
2022-03-08 

VoO.2022.0097-1 Expediering Kommunfullmäktiges beslut Motion från Bertil 
Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer inom 
äldreomsorgen i Eslövs kommun 

VoO.2022.0037-2 Förvaltningsrätten i Malmö, underrättelse avseende ekonomiskt 
bistånd enligt socialtjänstlagen. Mål nr 1866-22 

VoO.2022.0101-1 Underrättelse om granskning. Detaljplan för fastigheten Skatan 
10 i Eslöv, Eslövs kommun 

VoO.2022.0101-2 Beslut om granskning. Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i 
Eslöv, Eslövs kommun 

VoO.2022.0102-1 Underrättelse om granskning. Detaljplan för Äspingen 1, 
Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs kommun 

VoO.2022.0102-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21 avseende  
Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs 
kommun 
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VoO.2022.0104-1 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 20, 2022 Avsägelse 
från Gabriel Barjosef (S) från samtliga politiska uppdrag i 
Eslövs kommun samt fyllnadsval 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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