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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Lorentzon (L) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) 
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§ 34  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
 

  

4 ( 21 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-20 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 35    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för mars 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 mars 2022 
 Ekonomisk månadsrapport mars 2022 
 

Beredning 
Resultatet för perioden januari till mars, i förhållande till budget, har förbättrats från -
3,2 mnkr (justerat resultat jan-feb) till -2,2 mnkr (justerat resultat jan-mars). 
Oregelbundna intäkter såsom statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader från staten 
samt felaktig avskrivning av befarade kundförluster har lett till ett fluktuerande 
resultat under första kvartalet av 2022. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om 
höjd ram med 12,1 mnkr avseende riktat statsbidrag äldreomsorgen, samt en 
preliminär höjning med 9,5 mnkr avseende de prestationsbaserade statsbidragen 
utökad bemanning sjuksköterskor, minskad andel timanställningar samt ökad 
specialistundersköterskekompetens. 
 
Statsbidrag avseende äldreomsorgslyftet har under mars en redovisad intäkt på 2,3 
mnkr, max 5,2 mnkr för 2022. Statsbidrag avseende demensvård har under mars en 
redovisad intäkt på 0,3 mnkr, max 1,8 mnkr för 2022. 
Statens ersättning för sjuklönekostnader uppgår hittills till 4,5 mnkr. 2 mnkr 
bokfördes i januari, avser december och januari, och 2,4 mnkr i mars, avser februari. 
Sjuklöneersättning för mars saknas följaktligen. 
Den ekonomiska ramen har under mars höjts med 3 mnkr, avser riktat statsbidrag 
inom äldreomsorgen för perioden januari till mars. 
 
Vidare har skyddsutrustning gällande Covid-19 förvärvats och bokförda kostnader 
uppgår till 1,7 mnkr. 
 
Äldreomsorgen förbättrar sitt resultat från -0,8 mnkr (justerat resultat) till 2,1 mnkr. 
Det är främst sjuklöneersättningar och statsbidraget äldreomsorgslyftet som bidrar 
till det positiva resultatet. Vård-och omsorgsboende ökar sitt överskott, från 1,0 mnkr 
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till 2,1 mnkr, och hemvården förbättrar sitt resultat, från -1,6 mnkr till 0,3 mnkr. 
Sjuksköterske- och rehab-enheterna ligger på +/-0 mnkr och resultatet för externa 
placeringar på -0,3 mnkr. 
 
Av hemvårdens överskott på 0,2 mnkr är fördelningen -0,6 mnkr till verkställigheten 
och 0,8 mnkr till myndighet. Resultatet varierar stort mellan de olika geografiska 
områdena, från Norr +0,4 mnkr till Ytter -1,2 mnkr. 
 
Verksamhet funktionsnedsättning förbättrar sitt resultat från -0,4 mnkr till 0,8 mnkr. 
LSS-boende går från -0,5 mnkr till +/-0. Personlig assistans fortsätter att öka sitt 
underskott, från -1,6 mnkr till -2,2 mnkr. Barn- och ungdomsverksamheten har ett 
underskott på 0,6 mnkr medan daglig verksamhet och socialpsykiatrin redovisar ett 
positivt resultat, 1,2 mnkr . Övergripande på verksamhetschef redovisas ett överskott 
på 2,4 mnkr. 
 
Socialtjänsten över 18 år försämrar sitt resultat ytterligare från -2,0 mnkr till -3,1 
mnkr. Placeringskostnader ligger över budgeterad nivå, avser både antal dygn och 
kostnad per dygn. 
 
Enheten för ekonomiskt bistånd försämrar sitt resultat från -1,9 mnkr till -3,6 mnkr. 
Försörjningsstöd ligger 3,7 mnkr över budgeterad nivå. Intäkter från 
Migrationsverket ligger 1,2 mnkr under budgeterad nivå. Det samlade resultatet blir 
något bättre pga. överskott gällande personal- och IT-kostnader. 
 
Centralt redovisas ett överskott på 5,7 mnkr. Befarade kundförluster har felaktigt 
avskrivits med 4 mnkr. Ett justerat resultat blir följaktligen 1,7 mnkr. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 36    VoO.2022.0125 

Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till operativ 
lokalförsörjningsplan 2023-2027  

Ärendebeskrivning  
Förslag till operativ lokalförsörjningsplan för 2023-2027 har översänts till Vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden har tidigare yttrat sig över det mer utförliga 
underlag som Vård och Omsorg lämnat till lokalförsörjningsplaneringen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande på lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av operativ 

lokalförsörjningsplan 2023-2027 
 Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 
 Tidplan inhyrningar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss 
 Tidplan investeringar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss, bilaga 2 
 

Beredning 
Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i en operativ lokalförsörjningsplan och i 
styrdokument för kommunens lokalfrågor. Inför budget 2023 har uppföljning och 
revidering gjorts av del två i lokalförsörjningsplanen och förslag till en ny operativ 
lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 har tagits fram för att klarlägga 
kommunens kommande behov av lokalförändringar. Serviceförvaltningen och 
Kommunledningskontoret, med stöd av berörda förvaltningar, kommer arbeta fram 
styrdokument innehållande de delar som fanns med i lokalförsörjningsplan 2021-
2025. 
 
Vård och Omsorg ansvarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl 
byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 
Ett mer utförligt underlag behandlades på vård- och omsorgsnämnd i januari 2022, 
vilket sedan ligger som grund för den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. 
En ny befolkningsprognos är just beslutad och har inte kunnat beaktas i analys av 
lokalbehov. Den nya prognosen kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med 
demensboendet. 
 
Beträffande den operativa lokalförsörjningsplanen, bedömer Vård och Omsorg att 
förslaget motsvarar de behov som finns inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. 
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Vård och Omsorg är positiv till den bifogade tidsplanen gällande utredningar och 
projekt. Däremot vill nämnden påtala den yttersta vikten av att prioritera tidsplanen 
gällande nytt LSS-boende samt ersättningslokal för daglig verksamhet. I tidsplanen 
konkretiseras inflyttning för verksamheterna Q4 2023. 
 
Gällande budget för lokalförsörjningsplanen 2023-2027: 
”Detta är en remissversion av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027, 
upprättad i mars 2022. När remissvaren inkommit kommer denna plan att revideras 
för att utgöra ett underlag för budget 2023. När budget är beviljad kommer 
lokalförsörjningsplanen att anpassas utifrån beviljad budget och beslutas av 
kommunstyrelsen i december.” Budgetunderlaget från serviceförvaltningen hanteras 
inom den vanliga budgetprocessen. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till lokalförsörjningsplan. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 37  

Information om statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
Johanna Elfsberg, enhetschef ekonomi, informerar om olika statsbidrag. 
Förvaltningen söker varje år olika statsbidrag. Det finns olika sorters statsbidrag ,en 
del statsbidrag är prestationsbaserade och innehåller villkor som ska uppfyllas för att 
betalas ut. De statsbidrag som nämns under informationen är: 

- Riktat statsbidrag till äldreomsorgen 
- Minska andelen timvikarier 
- Öka bemanning av sjuksköterskor på särskilt boende 
- Öka kompetens specialist undersköterska 
- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom demens 
- Fast omsorgskontakt hemtjänst 
- Välfärdsteknik 
- God och Nära Vård 
- Lärlingsersättning 
- Äldreomsorgslyftet 
- Återhämtningsbonus-hållbart arbetsliv 
- Flertalet sökbara bidrag från Migrationsverket 
- Habiliteringsersättning 
- Statsbidrag för personligt ombud 
- Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 

  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 38    VoO.2022.0132 

Beslut om revidering av demensplan 2017-2022  

Ärendebeskrivning  
Demensplan 2017-2022 antogs av vård- och omsorgsnämnden 2017-09-20. Planen 
riktar sig till anställda inom demensvården i Eslövs kommun. I planen framgår att 
den ska ses över för revidering senast 2022-04. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Beslut om revidering av demensplan 2017-2022 
 

Beredning 
Arbetet med att revidera befintlig demensplan kommer att påbörjas under våren 2022 
för att vara klart hösten 2022. Förvaltningens demensstrategigrupp har varit pausad 
sedan hösten 2021 på grund av andra prioriteringar i verksamheten. Sedan 220401 
har gruppen återigen kommit igång. På grund av verksamhetschefsbyte och 
rekrytering av nya enhetschefer till Kärråkra blir gruppen nu återigen komplett och 
arbetet med bland annat demensplanen kan återupptas. Mycket av innehållet i 
nuvarande plan är fortfarande aktuellt men behöver revideras och aktualiseras utifrån 
nya uppgifter och utvecklingsbehov. 

Beslut 
- Vård och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen presenterar reviderad 
demensplan för perioden 2023-2027 i nämnden oktober 2022. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 39    VoO.2022.0071 

Patientsäkerhetsberättelse 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska också 
redogöras för övergripande mål och strategier för kommande år gällande 
patientsäkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 

Beredning 
Underlag för patientsäkerhetsberättelsen fås genom statistik från Eslövs kommuns 
avvikelsesystem, statistik från nationella kvalitetsregister, sammanställning och 
utvärdering av genomförda aktiviteter samt genom enkät till chefer i verksamheten. 

I patientsäkerhetsberättelsen för 2021 som nämnden fått ta del av innan dagens 
sammanträde har ansvarig handläggare och ordförande i nämnden upptäckt några 
korrigeringar som behöver göras. Följande behöver korrigeras: 
- Mindre redaktionella korrigeringar t.ex. särskrivningar etc. 
- Begreppet särskilt boende ska ändras till kommunens begrepp för dessa boende dvs. 
vård- och omsorgsboende 
- Ett förtydligande av uttrycket hälso- och sjukvårdsundersköterskor på sidan 13 
- På sidan 21 står det felaktigt att upphandling av digitala lås och läkemedelsskåp 
pågått under flera år, denna mening ska tas bort 
- Det är angivet att en kompetensförsörjningsplan är framtagen vilket inte stämmer, 
den håller på att tas fram 
  

Beslut 
- Vård och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2021 med 
mål för 2022, med angivna ändringar. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 40    VoO.2022.0101 

Yttrande över granskning av detaljplan för fastigheten Skatan 10 i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till detaljplan för 
fastigheten Skatan 10 på granskning. 

Beslutsunderlag 
 Granskningsyttrande gällande detaljplan för fastigheten Skatan 10 
 Beslut om granskning. Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Underrättelse om granskning. Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Samrådsredogörelse för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun, plankarta 
 Skatan 10 Planbeskrivning granskning 
 Dagvatten- och översvämningsutredning Skatan 10 rev 2021-12-09 
 Geo- och miljöteknisk undersökning Skatan 10 
 Miljöteknisk kontroll av schaktmassor inom fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan Skatan 10 
 PM biotopssydd Skatan 10 
 PM Trafikutredning Skatan 10, AFRY 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden har vid tidigare samråd lämnat detaljplaneförslaget utan 
erinran (vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021 § 93). 
 
Sedan samrådsförfarandet avslutats har förslaget till detaljplan reviderats på i 
huvudsak följande sätt. 
Bestämmelse J specificeras till J1 Icke störande industri. 
Parkmark har reglerats med utökat villkor för lov som innebär att markföroreningar 
ska saneras innan startbesked kan ges. 
Andel hårdgjord mark regleras för kvartersmark. 
Utredningar och studier sammanställda eller reviderade efter samråd: 
Markmiljökontroll, LLAB & PQAB, 2021-03-12, Dagvatten- och skyfallsutredning, 
VA-Gruppen 2021-01-18, (rev. 2021-12-08) 
 
Utöver detta har förtydliganden i planbeskrivningen, mindre bearbetningar av 
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planförslaget samt redaktionella justeringar av planhandlingar gjorts. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen gör följande bedömning. Den genomförda 
revideringen föranleder inget ändrat ställningstagande. Detaljplaneförslaget bör 
därför lämnas utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden lämnar förslag till detaljplan för fastigheten Skatan 10 
utan erinran. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 41    VoO.2022.0102 

Yttrande över granskning av detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 
samt del av Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till detaljplan för 
fastigheten Äspingen 1 m.fl. på granskning. 

Beslutsunderlag 
 Granskningsyttrande gällande detaljplan för fastigheten Äspingen 1 m.fl. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21 avseende  Äspingen 1, Äspingen 2 

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

Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta Detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning Detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Samrådsredogörelse Detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 

54:2 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Dagvatten- och skyfallsutredning för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 

54:2 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Geoteknik och markmiljö för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Riskutredning för detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2 i 

Eslöv, Eslövs kommun. 
 Trafik- och mobilitetsutredning. Detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del 

av Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Anstånd 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden har vid tidigare samråd lämnat detaljplaneförslaget utan 
erinran (vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021 § 80). 
 
Sedan samrådsförfarandet avslutats har förslaget till detaljplan reviderats på i 
huvudsak följande sätt. 
Naturmarken i norr har utgått från planområdet. 
Lidängsvägens förlängning har tagits bort. 
Dagvattenmagasinets kapacitet vid parkeringen har ökat från 26 kubikmeter till 84 
kubikmeter. 
Planbestämmelse – b4 som säkerställer dagvattenmagasin med kapacitet om 17 
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kubikmeter har lagts till vid lastzonen. 
Bestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv har lagts till. 
Planbestämmelser som anger att skyfall ska ledas till märgelgraven har lagts till. 
Planbestämmelse om prickmark är justerad för att medge avåkningshinder. 
Planbestämmelse som anger att träd ska finnas på parkeringsytan har lagts till. 
Utfartsförbudet för förlängts med 20 meter vid infarten till Lidängsvägen. 
 
Utöver detta har förtydliganden i planbeskrivningen samt redaktionella justeringar av 
planhandlingar, i enlighet med inkomna yttranden, gjorts. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen gör följande bedömning. Den genomförda 
revideringen föranleder inget ändrat ställningstagande. Detaljplaneförslaget 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 
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§ 42  

Information om läget avseende kriget i Ukraina  

Ärendebeskrivning  
Ingrid Westerlund, verksamhetschef, informerar om läget 
avseende flyktingmottagning från Ukraina. 
Migrationsverket skickade i början på mars månad 2022 en begäran till 
länsstyrelserna om att Migrationsverket önskar använda kommunernas 
evakueringsplatser (boendeplatser). Länsstyrelserna i sin tur skickade ut begäran till 
kommunerna. Eslövs kommun tog fram och iordningställde ett antal boendeplatser 
för flyktingmottagande från Ukraina. 

Migrationsverket har för närvarande gjort bedömningen att färre antal 
evakueringsplatser behövs än vad de från början räknade med. Enligt en 
fördelningsnyckel fördelas antalet evakueringsplatser ut till 
kommunerna. Fördelningsnyckeln är baserad på hur många flyktingar som beräknas 
ta sig till Sverige och fördelningsantalet kan alltså bli färre eller fler per region och 
kommun beroende av hur många flyktingar som beräknas anlända. 

Regeringen har presenterat ett lagförslag för att åstadkomma en jämnare fördelning 
mellan landets kommuner när det gäller boenden åt skyddssökande från Ukraina. 
Detta ska underlätta för kommunerna att bättre kunna planera för mottagningen av 
flyktningar. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 43    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef informerar om följande: 

- En krisledningsplan anpassad för Vård och Omsorg som är under framtagning. 
- Evakueringsplatser för kommunen utreds, en samverkan mellan räddningstjänst, 
förvaltningar och nämnder i kommunen. 
- Biståndsbedömda trygghetsboendet Vårlöken. Ansökan till boendet är öppnad och 
det finns en e-tjänst på kommunens hemsida för detta. Flera ansökningar och 
förfrågningar har redan inkommit och det finns stort intresse för boendet. 
- En befolkningsprognos för Eslövs kommun har tagits fram. 
- Förvaltningen arbetar med budgetprocessen och Vårprognosen är under 
bearbetning, vilken ämnden beslutar om i maj månad. 
- Frivilligverksamhet – ett samarbete med Kultur och Fritid. 
- Utbildningsinsats för Bergagården. 
- Utveckling av kosten inom äldreomsorgen – utbildning av personal och 
måltidssituation. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 44    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

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

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 45   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2022.0108-1 Expediering av kommunfullmäktiges beslut § 22, 2022 

Avsägelse av Lars Linder (L) från uppdraget som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval 

VoO.2022.0109-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 51, 2022 Utvärdering 
av Eslövs kommuns krishanteringsarbete gällande Covid-19 

VoO.2022.0109-2 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 51, 2022 Utvärdering 
av Eslövs kommuns krishanteringsarbete gällande Covid-19 ) 

VoO.2022.0110-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 55 Uppföljning av 
tilläggsbudget för 2021 

VoO.2022.0110-2 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 55 Uppföljning av 
tilläggsbudget för 2021 

VoO.2022.0115-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut Yttrande över remiss - 
Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) 

VoO.2022.0115-4 Regeringskansliets remiss avseende Vägar till ett tryggare 
samhälle (SOU 2021:85) 

VoO.2022.0117-1 Dom från Förvaltningsrätten avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). Mål nr 9525-21, 2022-03-21 

VoO.2022.0118-1 Överklagan avseende retroaktivekonomisk ersättning för 
kostnader för utförande av personlig assistans jämlikt 9 § 2 p lag 
(1993:397) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

VoO.2022.0121-1 Expediering servicenämndens beslut § 35, 2022 Kvalitetsrapport 
för måltid 2021 

VoO.2022.0121-2 Måltidsavdelningens kvalitetsrapport för måltid 2021 

VoO.2022.0122-1 Expediering Kommunstyrelsen belut § 53, 2022 Antagande av 
kommunikationsplan för Eslövs kommun 
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VoO.2022.0122-2 Expediering Kommunstyrelsen belut § 53, 2022 Antagande av 
kommunikationsplan för Eslövs kommun 

VoO.2022.0123-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd, 2022-03-23 

VoO.2022.0049-4 Beslut om rätt att teckna beslutsattest, Funktionsnedsättning 

VoO.2022.0049-5 Beslut om rätt att teckna beslutsattest, Funktionsnedsättning 

VoO.2022.0086-5 Dom från Förvaltningsrätten avseende beredande av vård enligt 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Mål 
nr 2229-22 

VoO.2022.0127-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 

VoO.2022.0137-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45, 2022 
Befolkningsprognos 2022-2038 

VoO.2022.0137-2 Presentation. Befolkningsprognos 2022-2038 

VoO.2022.0138-1 Dom från Lunds Tingsrätt B 3617-21 

VoO.2022.0139-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 2022-04-04 

VoO.2021.0299-15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43, 2022 Beslut om 
granskning för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 
Eslöv, Eslövs kommun 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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