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§ 86  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
 

  

4 ( 22 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-16 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 87    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för oktober 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 oktober 2022 
• Ekonomisk månadsrapport oktober 2022 
 

Beredning 
Resultatet för perioden januari till oktober, i förhållande till budget, ligger på -15,6 
mnkr. Vårprognosen pekade mot ett helårsresultat på -38 mnkr och delårsprognosen 
reviderades till -28,7 mnkr. Det resultat som nämnden nu redovisar tyder på 
ytterligare förbättring med ett antal mnkr. Största anledningen till det förbättrade 
resultatet beror på statsbidrag. 

Under 2022 har den statliga ersättningen gällande Covid-19 minskat. Nämnden har 
erhållit sjuklöneersättning för första kvartalet 2022 men kostnad för skyddsmaterial, 
ca 4,1 mnkr, kommer inte ersättas. 

Gällande Ukrainakrisen redovisas kostnader på strax över 1mnkr, vilket nämnden 
väntar ersättning för. Kommunen har tom 31/10 erhållit 2,9 mnkr i statsbidrag. 

Äldreomsorgen redovisar nu ett positivt resultat på 3,0 mnkr. Vid vårprognos var 
prognostiserad avvikelse på helår -4,9 mnkr och vid delårsrapporten -0,5 mnkr. 

Vård-och omsorgsboende redovisar ett överskott på 4,4 mnkr. Bland boendena 
varierar resultatet. Trollsjögårdens överskott på 2,4 mnkr strömmar från bra arbete 
kring bemanning. Solhällan har ett överskott på 1,3 mnkr. Kärråkra som har haft ett 
flertal orosvak har ett negativt resultat på -1,1 mnkr. 

Hemvården redovisar nu ett överskott på 1,7 mnkr, fördelat på -3,5 mnkr till 
verkställigheten och 5,2 mnkr till myndighet. Resultatet varierar stort mellan de olika 
geografiska områdena, från Norr 0,7 mnkr till Ytter -3,4 mnkr. 
Sjuksköterskeenhetens underskott ligger på -4,5 mnkr, pga. höga kostnader för 
bemanningssjuksköterskor. Under januari till maj låg kostnaden på 1 mnkr/mån men 
har under sommarmånaderna ökat till 1,5 mnkr/mån. Rehabenheten har vakanta 
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tjänster, vilket ger ett överskott på 2,6 mnkr. Resultatet för externa placeringar ligger 
på -0,3 mnkr. 

Verksamhet funktionsnedsättning redovisar ett resultat på -2,4 mnkr. Vid 
vårprognosen var prognostiserad avvikelse på helår -8,2 mnkr och vid 
delårsrapporten revideras siffran till -3,9 mnkr. 

Personlig assistans redovisar ett underskott på -6,9 mnkr. Prognosen på helår låg på -
10,5 mnkr och reviderades till -8,2 mnkr vid delårsrapporten. Barn- och 
ungdomsverksamheten har ett underskott på -2,1 mnkr pga. ökat omvårdnadsbehov 
och externa placeringar. LSS-boende redovisar ett överskott på 1,1 mnkr och daglig 
verksamhet 0,9 mnkr. Övergripande på verksamhetschef redovisas ett överskott på 
4,2 mnkr. 

Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -7,4 mnkr. Vid vårprognosen var 
prognostiserad avvikelse på helår -12,5 mnkr och vid delårsrapporten förutspåddes 
ett resultat på -10,9 mnkr. Placeringskostnader ligger över budgeterad nivå, avseende 
både antal dygn och kostnad per dygn. Antalet dygn enligt SoL och dygn i skyddat 
boende har däremot sjunkit. 

Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat på -12,9 mnkr. Vid 
vårprognosen var prognostiserad avvikelse på helår -16,0 mnkr. Prognosen 
reviderades till -17 mnkr vid delårsrapporten. Det förbättrade resultatet för 
försörjningsstöd beror till stor del på arbetsmarknadsenhetens satsning på 
nystartsjobb. 

Försörjningsstöd ligger 11,0 mnkr över budgeterad nivå. Intäkter från 
Migrationsverket ligger 5,3 mnkr under budgeterad nivå. Det samlade resultatet blir 
något bättre pga. överskott gällande personal- och IT-kostnader. 

Centralt redovisas ett överskott på 4,0 mnkr. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 88    VoO.2021.0399 

Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden fattade ett inriktningsbeslut gällande ett nytt 
demensboende i Eslövs tätort den 16 februari 2022 § 16. I inriktningsbeslutet föreslår 
vård- och omsorgsnämnden att 80 boendeplatser ska tillskapas till år 2027 och med 
möjlighet till en utökning med ytterligare 40 boendeplatser. 
Kommunledningskontoret gjorde under hösten 2021 och våren 2022 en inventering 
av kommunal mark och mark som ägs av kommunala fastighetsbolaget Eslövs 
Bostads AB (EBO). Inventeringen syftade till att hitta en lämplig lokalisering för ett 
nytt demensboende i Eslövs tätort. Under våren 2022 arbetade 
Kommunledningskontoret fram en lokaliseringsutredning med rangordning. 
Rangordningen baserades på Vård och Omsorgs behovsanalys och 
stadsbyggnadsperspektiv. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 juni 
2022 § 96, att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter och 
tidsplan för etablering av ett boende på Källeberg samt parallellt utreda hur en 
etablering på Kärråkra påverkar planerna på Husarängens utveckling. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Lokalisering av nytt demensboende i Eslövs tätort 
• Uppdaterat lokaliseringsunderlag för framtida demensboende, 2022-10-31 
• Konsekvensanalys vid försenat demensboende, 2022-10-10 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut §16, 2022-02-16. Inriktningsbeslut för nytt 

vård- och omsorgsboende med inriktning på demens 
 

Beredning 
Den 16 februari 2022 tog vård- och omsorgsnämnden ett inriktningsbeslut § 16, för 
det fortsatta arbetet med nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende. Ett 
demensboende med 120 boendeplatser med tillhörande lokaler innebär sannolikt att 
byggnaden/-erna måste vara över 10 000 kvm BTA. Bruttoarea (BTA) är den totala 
summan av alla våningsplans area och begränsas av byggnadens fasad. Som 
förutsättningar för lokalisering angav nämnden följande: 

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

  
Kommunledningskontoret föreslog, utifrån underlaget Lokaliseringsunderlag för 
framtida demensboende daterad 2022-05-12, att fastigheten Kärråkra 1 är den mest 
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lämpliga platsen för att nytt demensboende. Den fastigheten ägs av EBO. Gällande 
detaljplan möjliggör demensboende, dock måste troligen en planändring eller en ny 
detaljplan göras eftersom gällande detaljplan endast tillåter sju meter i byggnadshöjd. 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 juni 2022 § 96, har 
Kommunledningskontoret arbetat vidare med frågan tillsammans med Kultur och 
Fritid, Vård och Omsorg, Serviceförvaltningen och EBO för att klargöra vilken 
inverkan ett demensboende kan ha på både Kärråkra och Husarängen. Det tidigare 
framtagna underlaget har kompletterats med skisser som visar förhållandet mellan 
Kärråkra och Husarängen samt tre alternativ på hur bebyggelsen på Kärråkra kan 
komma att se ut. Samtliga alternativ innehåller en översiktlig karta som inkluderar 
Husarängen och 3D-skisser som visar olika perspektiv av bebyggelsen. Varje 
alternativ, förutom Alternativ 3, innefattas av en A och B variant som visar 
alternativa parkeringslösningar, under det nya demensboendet eller ovan mark. 

Syftet med alternativen är inte att förslå någon byggnad, utan att visa att olika 
utformningar är möjliga inom fastigheten. 

Kommunledningskontoret har även utrett en etablering av ett boende på del av 
fastigheten Eslöv 52:14, öster om väg 113, direkt söder om väg 17. Området utgörs 
idag av jordbruksmark och angränsar till två statliga vägar som är väldigt trafik- och 
bullerutsatta. Båda vägarna är transportled för farligt gods vilket innebär ett 
byggnadsfritt avstånd på minst 150 meter från vägens mitt till demensboendet. 
Marken är idag obebyggd och består huvudsakligen av jordbruksmark. 

Kommunledningskontoret och Vård och Omsorg bedömer att Kärråkra fortfarande är 
den lämpligaste lokaliseringen för ett nytt demensboende. Kommunledningskontoret 
menar att marken på fastigheten Kärråkra 1 kan nyttjas bättre än vad den gör idag 
och att en utbyggnad av demensboendet kan ske etappvis. Kommunledningskontoret 
och Vård och Omsorg föreslår följande rangordning: 

1. Kärråkra 
2. Drottningen 
3. Berga Trädgårdsstad 
4. Källeberg 
5. Långåkra 2 och Marieholmsvägens förlängning 

De fjärde och femte alternativen i rangordningen har Kommunledningskontoret 
avskrivet eftersom de bedöms som direkt olämpliga. Kommunledningskontoret gör 
bedömningen att alternativet Källeberg inte klarar lagkrav i miljöbalken. För 
Långåkra 2 gör Kommunledningskontoret bedömningen att ett demensboende i flera 
våningsplan avviker drastiskt från den befintliga skalan och strukturen. 
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Yrkanden 
Marlen Ottesen (SD) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en lokaliseringsutredning kring placering av ett nytt vård- och 
omsorgsboende utanför tätorten. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge Vård och Omsorg i uppdrag att arbeta 
vidare med ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten Kärråkra 1 tillsammans 
med Eslövs bostads AB, kommunstyrelsens arbetsutskott samt servicenämnden. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå deras 
yrkande och avstår från att delta i delen av beslutet som rör bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Servicenämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 89    VoO.2022.0132 

Revidering av demensplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun har sedan tidigare en politiskt beslutad demensplan för perioden 
2017-2022. Denna demensplan har nu reviderats och är aktuell för uppdatering i vård 
och omsorgsnämnden. Syftet är att demensplanen ska vara en plan som verkar för att 
demensvården i Eslövs kommun ständigt utvecklas. Demensplanen är ett politiskt 
styrmedel över tid. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Revidering av demensplan för Eslövs kommun 
• Förslag till revidering av demensplan; Demensplan för Eslövs kommun 2023-

2026 
• Demensplan för Eslövs kommun 2017-2022, antagen 2017-09-20 
 

Beredning 
Med utgångspunkt från tidigare antagen demensplan för perioden 2017-2022 har vi 
aktualiserat och reviderat planen. Reviderad plan beskriver liksom i tidigare plan hur 
vi enligt lagar och nationella riktlinjer ska arbeta för målgruppen. Vidare beskriver 
den nya planen mer konkret vilka insatser kommunen erbjuder och på vilket sätt vi 
organiserar arbetet på lokal nivå. Delar i det sista har vidareutvecklats och beskrivs 
kort i planen. I takt med att demografin förändras och antalet äldre ökar och därmed 
även antalet personer med demenssjukdom behöver vi ständigt utveckla våra 
befintliga arbetssätt och strukturer för att möta de ökade behoven av stöd och 
insatser. I den reviderade planen punktas därför även vilka behov som finns framåt 
och förslag på hur vi kan vidareutveckla arbetssätt och strukturer för detta. Mer 
övergripande information som exempelvis beskrivning av olika typer av 
demenssjukdomar som var med i den tidigare planen har tagits bort i den reviderade 
planen. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningens demensstrategigrupp, (bestående av 
verksamhetschef för äldreomsorgen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), demenssköterska, enhetschefer för 
HSL och vård- och omsorgsboende samt biståndshandläggare) har tillsammans gått 
igenom och följt upp tidigare demensplan och reviderat utifrån nuläge och 
kommande behov. Med den struktur som finns beskriven i demensplanen har vi goda 
förutsättningar att arbeta vidare enligt krav i nationella riktlinjer för en god och 
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personcentrarad demensvård. Gruppen kan också konstatera att arbetet med 
demensvården i Eslöv har skett enligt demensplanen 2017-2022. 

Beslut 
-Vård- och omsorgsnämnden godkänner reviderad demensplan för perioden 2023-
2026. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 90    VoO.2022.0390 

Revidering av riktlinjer för Eslövs kommuns arbete med stöd för 
anhöriga  

Ärendebeskrivning  
Ärendet gäller revidering av Eslövs kommuns riktlinjer för stöd till anhöriga i Eslövs 
kommun 2020-2022. Riktlinjerna antogs av Vård- och omsorgsnämnden den 11 
december 2019 och har nu reviderats. Revideringen av riktlinjerna har genomförts i 
samarbete med styrgruppen för stöd till anhöriga där verksamhetschefer för hälsa och 
bistånd, funktionsnedsättning, äldreomsorgen samt enhetschef för socialtjänst över 
18 ingår. Riktlinjerna ger vägledning om anhörigperspektiv och stöd till anhöriga i 
Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för Eslövs kommuns arbete med stöd 

för anhöriga 
• Förslag till reviderade Riktlinjer för Eslövs kommuns arbete med stöd till 

anhöriga 2023-2025 
• Redovisning av revideringar i Riktlinjer stöd till anhöriga 
• Riktlinjer för Eslövs kommuns arbete med stöd till anhöriga 2020-2022, antagna 

2019 
 

Beredning 
Kommunen ska enligt 5 kapitlet 10 § socialtjänstlagen erbjuda stöd till den som ger 
vård och stöd till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv. Riktlinjerna för stöd till anhöriga 
som antogs av Vård- och omsorgsnämnden 2019 är skrivna utifrån Socialstyrelsens 
vägledning för stöd till anhöriga, artikelnummer 2016-7-3. I april 2022 beslutade 
regeringen om Nationell anhörigstrategi – inom hälso- och sjukvård och omsorg 
S2022/02123. I den reviderade upplagan av Eslövs kommuns riktlinjer för stöd till 
anhöriga har uppdateringar gjorts utifrån den Nationella anhörigstrategin. 
Uppdateringarna består av mindre tillägg i form av förtydligande som berör vikten av 
att uppmärksamma anhöriga för att förebygga ohälsa samt att anhörigas situation kan 
benämnas som en folkhälsofråga. Tillägg har även gjorts i form av vikten av ett 
inkluderande förhållningssätt och bemötande och vikten av hälsofrämjande insatser 
för anhöriga. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar reviderat förslag till Riktlinjer för Eslövs 
kommuns arbete med stöd till anhöriga. 
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Beslutet skickas till  
Verksamhetschef för Hälsa & bistånd. 
Verksamhetschef Funktionsnedsättning 
Verksamhetschef Äldreomsorg 
Enhetschef Socialtjänst över 18 år 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    VoO.2022.0424 

Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2022  

Ärendebeskrivning  
En kommungemensam uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska 
genomföras en gång per år. Syftet är att säkerställa att brandskyddsarbetet bedrivs i 
enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förvaltningschefen ansvarar 
för sammanställning av checklistan och framtagandet av en handlingsplan. 
Handlingsplanen bygger i sin tur på att varje enhets brandskyddsansvarige i samråd 
med enhetens brandskyddsombud gått igenom den årliga checklistan för det 
systematiska brandskyddsarbetet. En sammanställning har gjorts av samtliga 
checklistor och de avvikelser och risker som har upptäckts har förts in i 
handlingsplanen för det systematiska brandskyddsarbetet. Uppföljning av 
handlingsplanen kommer att genomföras löpande under året 2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2022 
• Systematiskt brandskyddsarbete - Riskbedömning och årlig handlingsplan för 

Vård och Omsorg 
• Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för 

Vård och Omsorg 2022 
 

Beredning 
Vid riskbedömning har följande riskområden identifierats och åtgärder föreslagits. 

Riskområde: Personalen inom Vård och Omsorgs verksamheter ska årligen genomgå 
utrymningsövningar. De enheter som inte haft möjlighet att genomföra 
utrymningsövningar till dagens datum, har dessa inplanerade. 
Åtgärd: Teoretiska och/eller praktiska utrymningsövningar ska vara genomförda 
senast i maj 2023 (beroende på verksamhetens art). 

Riskområde: Det framgår av de redovisade checklistorna att alla medarbetare på 
enheterna inte gått den obligatoriska grundläggande brandskyddsutbildningen 2022, 
vilket kan leda till oaktsamhet och osäkerhet sällande brandrisker samt utgöra en 
säkerhetsbrist vid brand. 
Åtgärd: Digital brandskyddsutbildning infördes i kommunen under 2021. Detta har 
förenklat för verksamheterna att ta del av utbildningen. Till följd av den nya digitala 
utbildningen förmodas samtliga nuvarande anställda ha genomgått utbildningen 
under första kvartalet 2023. 
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Riskområde: Pärmen Systematiskt brandskyddsarbete är inte uppdaterad med 
information om brandskyddsansvariga, gränsdragningslistor och ritning över 
befintliga brandskyddsinstallationer. Denna bristande information och kunskap kan 
utgöra en säkerhetsbrist vid brand, då personalen inte vet vem som har ansvar för vad 
samt var brandskyddsutrustningen finns. 
Åtgärd: Serviceförvaltningen planerar att under 2023 införa en ny digital tjänst, B4 
Fire, som kommer att ersätta den fysiska pärmen Systematiskt brandskyddsarbete. 
Detta kommer underlätta för det systematiska brandskyddsarbetet samt att alla i 
personalen kommer ha tillgång till tjänsten. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till handlingsplan för det 
systematiska brandskyddsarbetet 2023 samt godkänner upprättad sammanställning av 
det systematiska brandskyddsarbetet för 2022. 

Beslutet skickas till  
Centrala samverkansgruppen 
Serviceförvaltningen 
HR Kommunledningskontoret 
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 92    VoO.2022.0425 

Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2023  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2023 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2023 
 

Beredning 
Vård och Omsorg föreslår vård- och omsorgsnämnden att sammanträdena i likhet 
med tidigare år hålls på onsdagar med start kl. 16.00. 

Sammanträdesdagar för 2023 föreslås enligt följande; 25 januari, 22 februari, 22 
mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november 
och 13 december. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden sammanträder 2023 enligt följande: 25 januari, 22 
februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 
november och 13 december. Samtliga sammanträden börjar kl. 16.00. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    VoO.2022.0426 

Utnämning av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 

Kommunjurist Agneta Fristedt har sedan den 1 juni 2022 varit DSO i avvaktan på 
ersättare. Den 1 november 2022 börjar Nina Friberg, 
informationssäkerhetssamordnare, arbeta i Eslövs kommun och hon kan från och 
med den 1 december 2022 utses som DSO. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Utnämning av dataskyddsombud för vård- och 

omsorgsnämnden 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39. 

Beslut 
- Kommunjurist Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden från den 1 december 2022. 

- Nina Friberg utses som dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från och 
med den 1 december 2022. 

- Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Beslutet skickas till  
Agneta Fristedt 
Nina Friberg 
Dataskyddsamordnare för vård- och omsorgsnämnden 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 94    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om följande: 

- det pågående arbetet avseende handlingsplan för budget i balans. 
- ansökan om medel till ESF-projekt. Ett treårs-projekt som riktar sig till de som står 
allra längst från arbetsmarknaden. Besked avseende ansökan väntas i början av 
december. 
- en tillsyn av IVO, avseende medicinsk hantering på äldreboenden vilken kommer 
genomföras i slutet av november. 
- ekonomisk uppföljning avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. 
- möte med fackliga representanter angående bemanningshandboken. 
- arbetet med upprättande av en ny informationshanteringsplan för verksamheten är 
så gott som färdigt. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 95    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

Ärendebeskrivning  
Under sammanträdet i september månad uppkom en fråga om en anställning av 
verksamhetsutvecklare som fanns i listan över nyanställda för juni månad 2022. 
Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden uppdrag att redogöra för denna anställning 
till nästa sammanträde 

Aktuell person som innehar tjänsten verksamhetsutvecklare har bytt enhet och ett 
nytt anställningsavtal har därför upprättats. Det är ingen nyanställning av 
verksamhetsutvecklare men pga. upprättande av nytt avtal vid byte av enhet kommer 
tjänsten med i listan över nyanställningar. 

Beslutsunderlag 
• Lista över delegationsbeslut enligt LSS, september 2022 
• Lista över delegationsbeslut enligt LSS, oktober 2022 
• Lista över delegationsbeslut enligt SoL, september 2022 
• Lista över delegationsbeslut enligt SoL, oktober 2022 
• Lista över delegationsbeslut avseende ekonomiskt bistånd, september 2022 
• Lista över delegationsbeslut avseende ekonomiskt bistånd, oktober 2022 
• Nyanställda september 2022 
• Nyanställda oktober 2022 
• §83 VoO Redovisning av delegeringsbeslut 2022 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 96  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2022.0370-2 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

VoO.2022.0242-24 Ordförandebeslut 

VoO.2022.0399-13 Ordförandebeslut 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 97   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2022.0165-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2022.0309-3 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2022.0054-7 Sammanträdesprotokoll FÖSAM 2022-09-20, paragrafer § 1-3 

VoO.2022.0383-2 Prognosuppföljning 2022, halvårsuppföljning 

VoO.2022.0383-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121, 2022. 
Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 2 

VoO.2022.0392-1 Avtal för Eslövs kommun gällande ÄTUP´s digitala 
kunskapslyft 

VoO.2022.0395-1 Expediering av Kommunstyrelsens beslut § 168, 2022 Lägesbild 
nyanlända och integration 2022 

VoO.2022.0395-2 Rapport: Lägesbild nyanlända och integration 2022 

VoO.2022.0438-1 Kommunfullmäktiges beslut § 90, 2022 Val av valberedning för 
perioden fram till och med den 14 oktober 2026 

VoO.2022.0439-1 Kommunfullmäktiges beslut § 91, 2022 Val av kommunstyrelse 
inklusive ordförande och förste och andre vice ordförande för 
tiden den 1 november 2022 till dess att kommunfullmäktige 
väljer kommunstyrelse 

VoO.2022.0441-1 Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2022 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2023 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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