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Beslut
- Krister Carlberg (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§ 62

VoO.2022.0001

Ekonomisk månadsrapport 2022
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för maj 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 maj 2022
• Ekonomisk månadsrapport maj 2022
Beredning
Resultatet för perioden januari till maj, i förhållande till budget, har försämrats från
-4,4 mnkr (resultat vid vårprognos) till -12,0 mnkr (resultat jan-maj). Underskottet
ökar gällande försörjningsstöd, externa placeringar och personlig assistans. Vidare
har en IT-kostnad på 2,7 mnkr bokförts. Även intäktssidan är förändrad då
sjuklöneersättning från staten upphörde i april 2022. Under första kvartalet 2022 låg
snittersättningen på 1,3 mnkr per månad. Bokförda kostnader gällande
skyddsmaterial för Covid-19 har stannat på 3,8 mnkr.
Kommunen har blivit beviljade 3,0 mnkr i statsbidrag för ”prestationsbaserade medel
till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden”.
Detta är ett statsbidrag som kan användas under 2022 och 2023. Kommunen har
däremot inte blivit beviljade statsbidrag gällande ”Prestationsbaserat statsbidrag till
kommuner för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård
och omsorg om äldre”, 6 mnkr. Dessa statsbidrag ligger som en ramhöjning och har
periodiserats till december.
Kommunen har även blivit beviljade 9,5 mnkr gällande ”statsbidrag för att främja ett
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg” (den så kallade återhämtningsbonusen).
Medlen gäller de projekt som konkretiserats i ansökan; ”implementering och
förankringsarbete – Bemanningshandbok”, ”minska eller ta bort delade turer på
särskilda boende” samt ”förbättrad arbetsmiljö för legitimerad personal”.
Statsbidragen ingår inte i redovisat resultat.
Äldreomsorgen försämrar sitt resultat från 2,7 mnkr till 2,0 mnkr. Vid vårprognos var
prognostiserad avvikelse på helår -4,9 mnkr. Det prognostiserade underskottet kan
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härledas till dyra bemanningslösningar inom sjuksköterskeenheten. Medelkostnad för
bemanningssjuksköterskor under januari till maj ligger på 1 mnkr per månad.
Vård-och omsorgsboende minskar sitt överskott, från 2,1 mnkr till 2,0 mnkr. Bland
boendena varierar resultatet från 1,4 mnkr på Trollsjögården till -0,4 på Kärråkra.
Av hemvårdens överskott på 0,6 mnkr är fördelningen -1,1 mnkr till verkställigheten
och 1,7 mnkr till myndighet. Resultatet varierar stort mellan de olika geografiska
områdena, från Norr 0,6 mnkr till Ytter -1,9 mnkr.
Sjuksköterskeenhetens underskott ökar från 1,3 mnkr till -1,8 mnkr. Rehabenhetens
vakanta tjänster är nu tillsatta vilket innebär att dagens resultat på 1,6 mnkr
prognostiseras bli +/-0 till årsskiftet. Resultatet för externa placeringar ligger kvar på
-0,2 mnkr.
Verksamhet funktionsnedsättning försämrar sitt resultat från 0,4 mnkr till -1,8 mnkr.
Vid vårprognos var prognostiserad avvikelse på helår -8,2 mnkr.
LSS-boende går från 0,1 mnkr till 0,4. Personlig assistans fortsätter att öka sitt
underskott, från -3,3 mnkr till -4,9 mnkr. Prognosen på helår ligger på -10,5 mnkr.
Barn- och ungdomsverksamheten har ett underskott på -1,0 mnkr medan daglig
verksamhet och socialpsykiatrin redovisar ett positivt resultat, 0,7 mnkr .
Övergripande på verksamhetschef redovisas ett överskott på 3,0 mnkr.
Socialtjänsten över 18 år försämrar sitt resultat ytterligare från -4,6 mnkr till -5,4
mnkr. Vid vårprognos var prognostiserad avvikelse på helår -12,5 mnkr.
Placeringskostnader ligger över budgeterad nivå, avser både antal dygn och kostnad
per dygn.
Enheten för ekonomiskt bistånd försämrar sitt resultat från -4,8 mnkr till -6,6 mnkr.
Vid vårprognos var prognostiserad avvikelse på helår -16,0 mnkr.
Försörjningsstöd ligger 6,3 mnkr över budgeterad nivå. Intäkter från
Migrationsverket ligger 2,5 mnkr under budgeterad nivå. Det samlade resultatet blir
något bättre pga. överskott gällande personal- och IT-kostnader.
Centralt redovisas ett underskott på -0,2 mnkr. IT-arbetsplatser har fakturerats med
ett klumpbelopp för januari till juni, 2,7 mnkr.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för
maj 2022 och översända den till kommunstyrelsen.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Vård och Omsorg
Paragrafen är justerad
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§ 63
Information om budgetprocess inför budget 2023
Ärendebeskrivning
Johanna Elfsberg, enhetschef ekonomi, redogör för budgetprocessen inför budget
2023.
Nämnden har inför sammanträdet fått ta del av rutiner och tidsschema för hela
budgetprocessen.
Beslutsunderlag
• Budgetprocessen inför budget 2023
• Budgetprocess 2023
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

8 ( 26 )

Sammanträdesprotokoll
2022-06-15
Vård- och omsorgsnämnden
§ 64

VoO.2022.0183

Återrapportering av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till
förvaltningen §49, 2022. Tillägg i Vårprognos 2022
Ärendebeskrivning
Vid vårprognos 2022, vård- och omsorgsnämndens beslut §49, 2022, beslutades
följande uppdrag till förvaltningen:
- Intensifiera arbetet tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att sänka
kostnaderna för försörjningsstöd.
- Analys av kostnaderna avseende personlig assistans och placeringar inom
socialtjänst över 18.
- Uppdra åt verksamheterna att jobba för en budget i balans.
- Återredovisa uppdragen i juninämnden 2022.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; tillägg på Vårprognos 2022
• Vård- och omsorgsnämndens beslut §49, 2022. Vårprognos 2022
• Vårprognos 2022 vård- och omsorgsnämnden
• Analys gällande personlig assistans
• Analys personlig assistans, siffror
• Åtgärder för att minska försörjningsstöd
• Analys gällande Socialtjänst över 18 år
Beredning
Vid Vårprognos beräknades en avvikelse på -38,3 mnkr för helår 2022. Det finns
stora osäkerheter i prognosen beroende på alla externa påverkansfaktorer samt hur
statsbidragen inom äldreomsorgen faller ut under året.
Prognostiserat resultat för 2022, exklusive flyktingmedel och försörjningsstöd (-16
mnkr), personlig assistans (-10,8 mnkr) och externa placeringar inom Socialtjänsten
över 18 år (-12,5 mnkr), uppgår till 0,1 mnkr. Detta innebär att ekonomisk balans
råder inom övriga verksamheter.
Vidtagna åtgärder för att om möjligt sänka försörjningsstödet:
•
•
•
•
•
•

Målgrupps analys
Rekryteringsdag tillsammans med AME
Halvdag för fördjupad samverkan, samtliga medarbetare på AME,EEB och
SFI
Arbetsterapeut på EEB
Integrationspedagog på EEB
Samverkans projekt inom Finsam

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

9 ( 26 )

Sammanträdesprotokoll
2022-06-15
Vård- och omsorgsnämnden
•

Ungkompetens ESF projekt

Faktorer som inte är påverkansbara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagstiftningen
Arbetsförmedlingens omorganisation
Förändrade arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Lång handläggningstid på skatteverket innan flyktingar får personnummer
Beslut gällande om handläggare för Felaktiga utbetalningar skall inrättas
centralt
Minskade intäkter från migrationsverket
Att budget för försörjningsstöd sänkts med två miljoner tre år i rad
Försenad automatiseringen av försörjningsstöd
Pandemin
Ukraina kriget

Vidtagna åtgärder för att om möjligt sänka kostnaden för personlig assistans:
•
•

Bättre kostnadskontroll gentemot privata utövare, LSS-timmar
Bättre kostnadskontroll av kommunens egna brukare genom individuell
budget.

Möjliga åtgärder:
•
•

Säkerställa att inga tillsvidarebeslut fattas utan att samtliga beslut är
tidsbegränsade. Därigenom omprövas besluten kontinuerligt för att säkra rätt
nivå av insats samt att omprövning/överprövning till Försäkringskassan sker.
Påbörja arbeta med att utreda eventuellt felaktiga utbetalningar. Välfärdsbrott
ökar samtidigt som det finns både kunskapsbrist och brist på kontroll och
samordning.

Faktorer som inte är påverkansbara:
•
•
•
•

Lagstiftningen avgör vem som är berättigad till insatsen. Kommunen har
beviljat nästan 70 % fler timmar 2022 i jämförelse med 2018. I juni 2022
förväntas sju brukare sakna budget, vilket motsvarar underskott på 10,8 mnkr.
Försäkringskassans hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin
assistansersättning och att färre nya beslut beviljas.
Timersättning från Försäkringskassan följer inte den reella kostnadsökningen.
Sjuklönekostnader för privata utövare ersätts av kommunen.

Vidtagna åtgärder för att om möjligt sänka kostnaden för externa placeringar:
•
•

Uppsägning av lokaler på Åkermansväg 5
Minska antalet andrahandskontrakt (sociala bostadskontrakt)
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•
•
•

Utökad öppenvård för missbruk
Alla beslut gällande externa placeringar fattas av enhetschef
Utökning med en socialsekreterare för att intensifiera arbetet med våldsutsatta

Faktorer som inte är påverkansbara:
•
•

Lagstiftningen
Antalet medborgare som tvingas till tvångsvård enligt LVM och LVU

Yrkanden
Ordföranden gör ett tilläggsyrkande och yrkar på att förvaltningens redovisade
uppdrag ska skickas till Kommunstyrelsen för kännedom.
Anette Palm (S), Bo-Göran Hansen (M), Agneta Nilsson (S), Krister Carlberg (C)
och Eva Rebbling (V) yrkar bifall till ordförandens tilläggsyrkande
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamheternas analyser av
budgetavvikelserna.
- Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att löpande redovisa
uppföljning av beskrivna åtgärder samt återkomma med en fördjupad redovisning i
anslutning till delårsbokslutet.
Vård- och omsorgsnämnden skickar över förvaltningens redovisade uppdrag till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutet skickas till
Vård och Omsorg
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 65

VoO.2021.0178

Uppföljning av handlingsplan - Från försörjningsstöd till egen
försörjning
Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden har efterfrågat en uppföljning av den strategiska planen
”Från försörjningsstöd till egen försörjning” som antogs på vård- och
omsorgsnämnden i maj 2021. Syftet med planen är att finna åtgärder som på sikt kan
minska försörjningsstödet och öka egenförsörjningen i Eslövs kommun. Planen är ett
resultat av ett samarbete mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Uppföljning handlingsplan Från försörjningsstöd till egen
försörjning
• Redovisningsbilaga - Åtgärder 1 till 12 Maj 2022
• Från försörjningsstöd till egen försörjning - strategisk plan för Eslövs kommun
Beredning
Planen “Från försörjningsstöd till egenförsörjning” består av 12 åtgärder som har till
syfte att minska individens beroende av ekonomiskt bistånd. Under året som gått
sedan planen antogs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden har 6 av de 12 åtgärdsförslagen genomförts och implementerats i
ordinarie verksamhet (åtgärderna 3, 6, 7, 8, 9 och 11). Två av åtgärderna har ej
genomförts på grund av förändrade omständigheter eller slutsatser runt åtgärden
(åtgärd 2 respektive 10). Fyra åtgärder arbetas det aktivt med för integrering i
ordinarie verksamhet (åtgärd 1, 4, 5 och 12).
I många fall är den planerade uppföljningen som angivits i planen av sådan art att det
är svårt att hänföra om åtgärden nått önskat resultat eller inte. Det kan till exempel
vara uppföljning som är kopplat till ökad genomströmning på Svenska för invandrare
(SFI) eller minskat beroende av ekonomiskt bistånd. Då förvaltningen inte har
möjlighet att jämföra resultaten, genomförda åtgärder respektive att inte genomförda
åtgärder, så blir sådan uppföljning i förekommande fall primärt spekulationer. Vid
åtgärder där sådan uppföljning är svår att konkret besvara anges andra effekter om
sådana är tydliga.
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Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av åtgärderna kopplat
till planen Från försörjningsstöd till egen försörjning och lägger redovisningen till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Vård och Omsorg – Enhetschef för ekonomiskt bistånd
Paragrafen är justerad
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§ 66

VoO.2022.0135

Kompetensförsörjningsplan för Vård och Omsorg 2022
Ärendebeskrivning
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och kompetensförsörjning är en av
Eslövs kommuns större utmaningar. En god kompetensförsörjning ska leda till att
kommunen framöver klarar sitt samhällsuppdrag, når Eslövs kommuns politiska mål
och visionen om att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. För att säkra upp
att Vård och Omsorg klarar sitt uppdrag nu och i framtiden har en
kompetensförsörjningsplan tagits fram.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut; Kompetensförsörjningsplan för Vård och Omsorg 2022
• Förslag till kompetensförsörjningsplan för Vård och Omsorg 2022
Beredning
Strategiska handlingsvägar för att säkerställa förvaltningens kompetensförsörjning
innefattar att attrahera och rekrytera rätt kompetens, utveckla och behålla befintliga
medarbetare och värna om goda avslut.
Andra personalstrategiska områden som arbetsmiljö, lön, ledarförsörjning och
bemanning har stor betydelse för kompetensförsörjningen. En god arbetsmiljö kan
locka nya medarbetare till våra verksamheter men framförallt få befintliga
medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Även lönebildningen kan vara en faktor.
Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och få kompetensutveckling.
Medarbetarnas kompetens behöver utvecklas och fördjupas dels för att kunna möta
verksamhetens behov men kanske främst för att ge personlig stimulans, utmaning
och meningsfullhet vilket bidrar till arbetsglädje.
Medarbetare som redan finns i verksamheten och trivs är goda ambassadörer och en
resurs i arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Syftet med denna kompetensförsörjningsplan är att:
1. Säkerställa att alla medarbetare löpande erhåller den kompetens som krävs för
uppdraget inom de olika verksamhetsområdena.
2. Vård och omsorgsförvaltningen ska arbeta systematisk för att förbättra och
säkerställa förvaltningens kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsplanen utgår ifrån de fem områdena Attrahera, Rekrytera,
Utveckla, Behålla och Avsluta (ARUBA).
Justerares signatur
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Utifrån en nulägesanalys har Vård och Omsorg sett behov av åtgärder inom områden
kopplat till ARUBA, vilka har förts in i kompetensförsörjningsplanen.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner Kompetensförsörjningsplan för Vård och
Omsorg 2022.
Beslutet skickas till
Vård och Omsorg
Paragrafen är justerad
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§ 67

VoO.2022.0185

Antagande av Krisledningsplan för Vård och Omsorg
Ärendebeskrivning
Krisledningsplan för Vård och Omsorg beskriver hur förvaltningens
krisledningsorganisation ska organiseras i händelse av en samhällsstörning, det vill
säga en händelse eller företeelse som hotar eller skadar det som är skyddsvärt i vårt
samhälle
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut: Antagande av Krisledningsplan för Vård och Omsorg
• Förslag till krisledningsplan för Vård och Omsorg
Beredning
Till den centrala krisledningsplanen ska samtliga förvaltningar ha
förvaltningsspecifika krisplaner som beskriver hur förvaltningen arbete ska hanteras
och organiseras vid en oönskad händelse som kan innebära en störning eller allvarlig
händelse i den egna verksamheten.
Den centrala krisledningsplanen antogs politiskt 2022-03-08. Därefter har Vård och
omsorg anpassat och redigerat Krisledningsplan för Vård och omsorg.
Krishanteringsplan för Vård och Omsorg ska revideras varje mandatperiod, eller när
behov finns.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämndens antar förvaltningens förslag till Krisledningsplans för
Vård och Omsorg.
- Vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare antagen Krishanteringsplan för Vård
och Omsorg, antagen av vård- och omsorgsnämnden §43, 2009-09-24.
Beslutet skickas till
Vård och Omsorg
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 68

VoO.2022.0246

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Ärendebeskrivning
Pax Brygghus AB (559091-8768) har ansökt om stadigvarande tillstånd att året runt
till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på
Pax Brygghus bryggeri, Stuterivägen 2 i Flyinge.
Den sökta serveringstiden är 11.00 – 01.00. Den tilltänkta serveringsytan framgår av
aktbilaga 7.
Pax Brygghus AB har därutöver anmält följande. Styrelsen i det sökande bolaget
kommer framöver att bestå av ytterligare (två) styrelseledamöter.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse gällande ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
• Ansökan
• Tjänsteanteckning (tillägg till ansökan)
• Ritning (befintlig serveringsyta)
• Befintligt tillståndsbevis
• Tidigare beslut
• Bilder av kök med förklaringar
• Nyanskaffningar till Pubköket
• Registrerad livsmedelsanläggning
• Tjänsteanteckning (Polisen)
• Tjänsteanteckning (Skatteverket)
• Meny - Pax Brygghus
Beredning
Tillämpliga bestämmelser framgår i huvudsak av 8 kap alkohollagen.
Ansvarig handläggare noterar inledningsvis följande. Pax Brygghus AB innehar
stadigvarande tillstånd för provsmakning av egenproducerade drycker vid
tillverkningsställe (Folkhälsomyndighetens restaurangnummer: 12857794). Det
ursprungliga tillståndsbeslutet fattades under 2017 (VoO.2017.0088). Serveringsyta
och serveringstid ändrades genom beslut under 2018 (VoO.2018.0174). Tillfälligt
tillstånd för servering till allmänheten beviljades under 2021 (VoO.2021.0185). Två
styrelseledamöter har, med godkänt resultat, avlagt kunskapsprov avseende
stadigvarande alkoholservering till allmänheten.
För att verksamheten ska kunna beviljas det nu sökta tillståndet krävs att
serveringsstället, utöver de förutsättningar som verksamheten tidigare har bedömts
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uppfylla, även uppfyller följande krav; Serveringsstället ska ha ett eget kök i
anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd
mat. Serveringsstället ska vara utrustat med ett, i förhållande till lokalens storlek,
lämpligt antal sittplatser för matservering. Därutöver ska samtliga (fyra)
styrelseledamöter uppfylla alkohollagens krav gällande personlig och ekonomisk
lämplighet.
Sökanden har inkommit med redogörelse för kökets utformning samt därtill uppgett
följande. Hyresvärden har bekostat kostnaderna för köket.
Vid handläggningen av ärendet har yttrande respektive uppgifter inhämtats från
Polisen och Skatteverket.
Polisen har uppgett följande. Ingen av de fyra styrelseledamöterna förekommer i
Polisens register avseende något graverande. Polisen har inte har erfarit några
olägenheter avseende den befintliga provsmakningsverksamheten. Inte heller när
verksamheten hade tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten (under
föregående år) förekom några olägenheter som kommit till Polisens kännedom.
Polisen har ingen erinran mot att det sökta tillståndet beviljas.
Skatteverket har uppgett följande. Varken det sökande bolaget eller dess fyra
styrelseledamöter har några skatteskulder hos Kronofogden. Några sådana skulder
har inte heller förekommit under den senaste treårsperioden.
Gällande verksamhetens kök och matutbud gör ansvarig handläggare följande
bedömning. Sökanden har utförligt redogjort för förutsättningarna för att
tillhandahålla lagad mat i verksamheten. Köket är utrustat med ett flertal kylar,
spisar, ugnar samt tillredningsyta. Det är sörjt för hantering av disk. Lokalen är
försedd med lämpligt antal sittplatser för matservering. Verksamheten är registrerad
som livsmedelsanläggning hos Eslövs kommun Miljö och samhällsbyggnad. Menyn
innefattar ett flertal förrätter, huvudrätter samt efterrätter. Mot bakgrund av
ovanstående, bör såväl köket som matutbudet anses uppfylla de krav som
alkohollagen uppställer för stadigvarande tillstånd för alkoholservering till
allmänheten.
Efter genomgång av samtliga handlingar i ärendet gör ansvarig handläggare följande
sammantagna bedömning. Några omständigheter som, enligt alkohollagen, utgör
hinder mot att bevilja det sökta tillståndet föreligger inte. Ansökan bör därför
bifallas.
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Beslut
- Pax Brygghus AB (559091-8768) beviljas stadigvarande tillstånd att året runt till
allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Pax
brygghus bryggeri, Stuterivägen 2 i Flyinge.
- Serveringstiden är 11.00 – 01.00.
- Serveringsytan framgår av aktbilaga 7.
Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen
Polisen
Paragrafen är justerad
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§ 69

VoO.2021.0071

Granskning av detaljplan för fastigheten Sebran 38 i Eslöv, Eslövs
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till detaljplan för
fastigheten Sebran 38 för granskning
Beslutsunderlag
• Granskningsyttrande gällande detaljplan för fastigheten Sebran 38
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2022 Beslut om granskning av
detaljplan för Sebran 38, Eslövs kommun
• Underrättelse om granskning för detaljplan för Sebran 38 i Eslöv, Eslövs
kommun
• Samrådsredogörelse för Sebran 38. Granskning
• Plankarta för Sebran 38. Granskning
• Planbeskrivning för Sebran 38. Granskning
• Undersökning av betydande miljöpåverkan, fastigheten Sebran 38
• Miljöteknisk markundersökning, Contractor Areco 9 maj 2019, fastigheten
Sebran 38
• Bullerutredning Sweco, fastigheten Sebran 38
• Gestaltning Sol Parkering Geoteknik Vatten
Beredning
Vård- och omsorgsnämnden anförde vid samrådet följande synpunkter på
detaljplaneförslaget. Det är särskilt positivt att detaljplanen tar fasta på behovet av
bostäder för människor i olika åldersgrupper samt människor med
funktionsnedsättningar. Vård och Omsorg anser att det, med tanke på markens
centrala belägenhet inom tätorten samt behovet av att tillgodose samtliga
medborgares intressen, är lämpligt att detaljplanen även möjliggör för inrättande av
trygghets- samt LSS-boende. Vård och Omsorg lämnar förslaget, i övrigt, utan
erinran (vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021 § 68).
Sedan samrådsförfarandet avslutats har förslaget till detaljplan reviderats på i
huvudsak följande sätt. Förslaget har utvecklats i förhållande till riksintresse för
kulturmiljö. Utformning av föreslagen byggnad har ändrats. Hantering av dagvatten,
skyfall samt geoteknik har utvecklats. Därutöver har vidtagits redaktionella ändringar
i text och bild.
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Vård- och omsorgsförvaltningen gör följande bedömning. Den genomförda
revideringen föranleder, i förhållande till tidigare samrådsyttrande, inget ändrat
ställningstagande.
Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens granskningsyttrande
som sitt eget samt översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Paragrafen är justerad
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§ 70
Information om rutiner kring boendetrygghet på vård- och
omsorgsboenden
Ärendebeskrivning
Josef Johansson håller en information om rutiner kring boendetrygghet på vård- och
omsorgsboenden. Rutiner kring säkerhet och trygghet ses kontinuerligt över på
kommunens vård- och omsorgsboende.
Efter en stöld av värdesaker hos en boende på demensboendet Kärråkra (våren 2022)
har rutiner och säkerhet på boendet setts över. En porttelefon bytts ut samt att
verksamheten bland mycket annat till exempel har granskat säkerheten vid ingångar,
rutiner kring hantering av boendes privata medel och rutiner kring nyckelhantering.

Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 71

VoO.2022.0002

Förvaltningschefen informerar, 2022
Ärendebeskrivning
Josef Johansson, förvaltningschef håller information om följande:
- Bergagården – avslutning av utbildningsinsats för personalen
- Kommunrevisionens uppföljning av granskningar gjorda 2019, budgetprocess och
framtidens äldreomsorg
- Avtal som kommuner kan skriva med Migrationsverket
- Förvaltningens deltagande i kommunens Förtagslots och utbildning för detta
- Statsbidrag – återhämtningsbonus
- Avtackning av kommunledningskontorets biträdande förvaltningschef
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 72

VoO.2022.0003

Redovisning av delegeringsbeslut 2022
Beslutsunderlag
• Nyanställda maj 2022
• Lista över delegationsbeslut, ekonomiskt bistånd maj 2022
• Lista över delegationsbeslut, LSS maj 2022
• Lista över delegationsbeslut, SoL maj 2022
Beslut
- Redovisningen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 73
Anmälningar för kännedom
VoO.2019.0845-12 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö. Mål nr 11716-21, 1172121
VoO.2022.0233-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69, 2022 Reviderad
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster
2022
VoO.2022.0236-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende ekonomiskt
bistånd. Mål nr 11813-21
KS.2022.0016-4

Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 28 april 2022

KS.2022.0016-5

Presentation Lägesbild kv 1 samt medborgarlöften rådet. Bilaga
till protokoll 28 april 2022

VoO.2022.0092-3 Underrättelse/överklagan från Kammarrätten i Göteborg
avseende bistånd enligt socialtjänstlagen. Mål nr 1616-22
VoO.2022.0225-1 Mailkorrespondens avseende omprövning av beslut 20220512
VoO.2022.0248-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 17, 2022
Kompensation för löneöversyn 2022
VoO.2022.0249-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 18, 2022
Uppsägning av lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid inom
hemvården
VoO.2022.0250-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 19, 2022
Tecknande av lokalt kollektivavtal (HÖK22) om lön- och
allmänna anställningsvillkor med Vårdförbundet
VoO.2022.0254-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 2022
Remittering av Grönplan för Eslövs kommun
VoO.2022.0254-3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 2020
Framtagande av grönplan
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VoO.2022.0256-1 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 58, 2022 Val av
ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Fahrid al-Bahardli
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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