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§ 98  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 99    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

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

Beredning 
Resultatet för perioden januari till november, i förhållande till budget, ligger på -17,3 
mnkr (-15,6 mnkr jan-okt). Resultatet inkluderar ersättning på 1 mnkr gällande 
Ukraina-krisen. 

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. 

Äldreomsorgen förbättrar sitt resultat från 3,0 mnkr till 4,6 mnkr. 

Vård-och omsorgsboende redovisar ett överskott på 3,7 mnkr (4,4 mnkr). Bland 
boendena varierar resultatet. Trollsjögårdens överskott på 2,7 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 -1,4 mnkr. 

Hemvården redovisar nu ett överskott på 4,3 mnkr (1,7 mnkr), fördelat på -0,5 mnkr 
(-3,5 mnkr) till verkställigheten och 4,8 mnkr (5,2 mnkr) till myndighet. Resultatet 
varierar stort mellan de olika geografiska områdena, från Norr 1,3 mnkr (0,7 mnkr) 
till Ytter -2,3 mnkr (-3,4 mnkr). Sjuksköterskeenhetens underskott ligger på -5,5 
mnkr (-4,5 mnkr), pga. höga kostnader för bemanningssjuksköterskor. Rehabenheten 
har vakanta tjänster, vilket ger ett överskott på 2,6 mnkr. Resultatet för externa 
placeringar ligger på -0,6 mnkr. 

Verksamhet funktionsnedsättning försämrar sitt resultat från -2,4 mnkr till -5,9 mnkr. 
Vid vårprognosen var prognostiserad avvikelse på helår -8,2 mnkr och vid 
delårsrapporten revideras siffran till -3,9 mnkr. Den största anledningen till det 
försämrade resultatet är en kostnadsökning inom personlig assistans. 
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Personlig assistans redovisar ett underskott på -8,9 mnkr (-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 -2,3 mnkr pga. ökat 
omvårdnadsbehov och externa placeringar. LSS-boende redovisar ett överskott på 
0,5 mnkr (1,1 mnkr) och daglig verksamhet 0,5 mnkr (0,9 mnkr). Övergripande på 
verksamhetschef redovisas ett överskott på 4,0 mnkr. 

Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -5,6 mnkr (-7,4 mnkr). Vid 
vårprognosen var prognostiserad avvikelse på helår -12,5 mnkr och vid 
delårsrapporten förutspåddes ett resultat på -10,9 mnkr. Anledningen till det 
förbättrade resultatet är sjunkande placeringskostnader. 

Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat på -13,5 mnkr (-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 11,6 mnkr (11,0 mnkr) över budgeterad nivå. 
Intäkter från Migrationsverket ligger 5,5 mnkr under budgeterad nivå. Det samlade 
resultatet blir något bättre pga. överskott gällande personal- och IT-kostnader. 

Centralt redovisas ett överskott på 3,1 mnkr. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Handläggare 

Paragrafen är justerad 
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§ 100  

Information om ekonomiskt bistånd - prognos för 2023  

Ärendebeskrivning  
Marie Skott, enhetschef ekonomiskt bistånd och Camilla Nilsson, 
controller informerar om hur prognosen för ekonomiskt bistånd för 2023 ser ut. 

I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört 
med riksnormen för 2022. Det är större höjning av riksnormen jämfört med förra året 
då riksnormen 2022 räknades upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen för 2021. 
Riksnormen för försörjningsstöd fastställs årligen av regeringen och grundar sig på 
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar samt på regeringens 
prognos för konsumentprisindex (KPI) för innevarande år. Tillsammans med skäliga 
kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen tar 
hänsyn till hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och 
skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch hemma och om vuxna är 
ensamstående eller sammanboende. Enligt 4 kap. 3§ socialtjänstlagen (2001:453) 
innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 
förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. 

Nämnden får se ett räkneexempel på hur mycket kostnaden för försörjningsstöd per 
kategori (ensamhushåll/ensamstående med barn/sammanboende utan 
barn/sammanboende med barn) samt totalt skulle kunna öka under 2023 för 
kommunen. Kommunens kostnad för försörjningsstöd beräknas öka avsevärt under 
2023 pga. den stora höjningen av riksnormen. 

Nämnden får även ta del av en kort redovisning av projektet att öka 
egenförsörjningen och minska behovet av försörjningsstöd samt vad som är på gång 
just nu. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

7 ( 15 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-12-14 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 101    VoO.2022.0534 

Information om hemtjänstindex  

Ärendebeskrivning  
Maria Boberg, verksamhetsutvecklare håller en information om hemtjänstindex. 

Hemtjänstindex lanserades 22 november 2022 och är ett initiativ av SPF Seniorerna. 
Det finansieras av Allmänna arvsfonden och samverkande organisationer i projektet 
är bl.a. Svenskt kvalitetsindex och Seniorval.se. Hemtjänstindex skapar ett samlat 
mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges alla kommuner och syftet är att bidra till att 
höja kvalitéten och statusen för hemtjänsten. Kvaliteten på kommunernas hemtjänst 
mäts inom fyra delområden: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd 
och utveckling. 
Mätning görs en gång per år och resultatet presenteras i rankningslistor. 

Indexet är en sammanställning av cirka 70 nyckeltal från bl.a. öppna jämförelser, 
granskningar av kommunernas webbplatser, statistik och mätningar som görs av 
Socialstyrelsen, uppgifter från KKIK och Kolada. Själva beräkningen av indexet görs 
av forskningsinstitutet RISE. 
Hemtjänstindex erbjuder kommunerna en digital kommunrapport för en kostnad 
runt 40 tkr. Kommunrapporten erbjuds som ett underlag för kommunerna för analys 
av styrkor, identifiering av utvecklingsområden samt vilka områden som är viktigast 
att prioritera och utveckla inom hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
• Hemtjänstindex – genomgång 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 102    VoO.2022.0487 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022  

Ärendebeskrivning  
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet 
med arbetsmiljöpolicyn samt föreskriften AFS 2001:1; Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Med tanke på de förtroendevaldas arbetsgivaransvar genomförs 
årligen en förvaltningsövergripande samanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för att på så sätt öka deras inblick i arbetsmiljöfrågorna. Varje 
enhet inom Vård och Omsorg har i samråd med skyddsombud gått igenom en 
checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En sammanställning av samtliga 
checklistor har gjorts och generella styrkor och förbättringsområden inom 
förvaltningen har sammanställts. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 
• Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete 2022 
• Protokoll från förvaltningsövergripande samverskansmöte den 15 november 202 
 

Beredning 
Förvaltningen följer årligen upp checklistan för årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
fungerar fortsatt bra inom Vård och Omsorg. För de delar inom arbetsmiljön som 
inte uppfylls har cheferna planerat in egna åtgärder. Utöver dessa åtgärder görs även 
åtgärder förvaltningsövergripande under 2023. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 103    VoO.2021.0178 

Uppföljning av projektet "Från försörjningsstöd till egen försörjning"  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsförvaltningen har efterfrågat en uppföljning av den strategiska 
planen ”Från försörjningsstöd till egen försörjning” som antogs på vård och 
omsorgsnämnden i juni 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 omsorgsnämnden (VoO) och gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden (GoV). 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av projektet "Från försörjningsstöd till egen 

försörjning" 
• Slutrapport och Redovisningsbilaga – Från försörjningsstöd till egen försörjning, 

december 2022 
 

Beredning 
Planen “Från försörjningsstöd till egenförsörjning” består av 12 åtgärder som har till 
syfte att minska individens beroende av ekonomiskt bistånd. Under de 18 månader 
som gått sedan planen antogs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden har 11 av de 12 åtgärdsförslagen genomförts. Åtgärderna har 
sedan implementerats i ordinarie verksamhet. En åtgärd har inte genomförts på grund 
av förändrade omständigheter på nationell politisk nivå, (åtgärd 2 som handlar om 
extratjänster). 

De från planen planerade uppföljningar är generellt av sådan art att det är svårt att 
hänföra om åtgärden nått önskat resultat eller inte. Uppföljning av kvantitativ art 
låter sig inte göras. Det kan till exempel vara uppföljning som är kopplad till ökad 
genomströmning på Svenska för invandrare (SFI) eller minskat beroende av 
ekonomiskt bistånd. Eftersom förvaltningen inte har möjlighet att jämföra resultaten 
mellan genomförda åtgärder och inte genomförda åtgärder, blir sådan uppföljning i 
förekommande fall endast primära spekulationer. 

Vid genomgång av handlingsplanen där ledning för förvaltningarna Vård och 
Omsorg och Barn och Utbildning, inklusive ledning för arbetsmarknadsenheten 
(AME), enheten ekonomiskt bistånd (EEB), och SFI deltagit, har det kunnat 
konstateras att de 11 fortsatt aktuella åtgärderna är implementerade i de delar som 
dessa aktuella enheter kan ta ansvar för. Vissa delar i åtgärdsprogrammet har legat 
utanför vård- och omsorgsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
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kontroll, t ex åtgärder som involverat Arbetsförmedlingen eller andra förvaltningar 
inom Eslövs kommun. 

Genom att åtaganden är implementerade kan verksamheterna påbörja arbetet med att 
identifiera nya områden där fördjupat samarbete kan stödja berörda deltagare. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av åtgärderna kopplat 
till planen ”Från försörjningsstöd till egen försörjning” och lägger planen till 
handlingarna. 

- Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att en ny 
strategisk plan med liknande mål, dvs att minska behovet av försörjningsstöd och öka 
egenförsörjningen, ska upprättas tillsammans med förvaltningen Barn och Utbildning 
och andra aktuella förvaltningar och myndigheter. 

Beslutet skickas till  
Enhetschef för ekonomiskt bistånd 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 104    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om följande: 

- Det är för närvarande hög smittspridning av Covid-19, influensa och 
förkylningsvirus. Personalstyrkan är ansträngd på grund av hög sjukfrånvaro och 
isolerade avdelningar pga. smittade brukare. Läget ser i stort likadant ut i hela 
Sverige.  

- På grund av elbristen i Sverige är sannolikheten för närvarande ganska hög att 
Svenska kraftnät kommer att behöva stänga av elen under ett par timmar för 
kommuner i södra Sverige. Elavbrotten aviseras av länsstyrelsen dagen innan det 
planerade avbrottet. 

- Enheterna ekonomiskt bistånd och socialtjänst över 18 ska flytta från Åkermans 
väg till stadshuset under hösten 2023. Inför flytten kommer vissa delar av stadshuset 
att byggas om. Starten för ombyggnation är planerad till vecka 4 2023. 

- För närvarande är hemtjänsten indelad i fem geografiska områden i kommunen. I 
början av 2023 kommer hemtjänsten att gå igång med en ny områdesindelning om 
fyra områden. Brukare som kommer att tillhöra ett nytt område aviseras brevledes. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 105    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

Beslutsunderlag 
• Nyanställda november 2022 
• Lista över delegeringsbeslut enligt SoL, november 2022 
• Lista över delegeringsbeslut enligt LSS, november 2022 
• Lista över delegeringsbeslut avseende ekonomiskt bistånd, november 2022 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 106  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2022.0370-2 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 

VoO.2022.0454-1 Delegeringsbeslut - Revidering av Informationshanteringsplan 

VoO.2022.0454-2 Informationshanteringsplan Vård och Omsorg 2022-11-23 

VoO.2022.0454-3 Gallringsplan SKRÄP - bilaga till informationshanteringsplan 
2022-11-23 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 107   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2022.0049-21 Beslut om rätt att teckna beslutsattest, Socialpsykiatrin 

VoO.2022.0474-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 26, 
Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott för 
2023 

VoO.2022.0475-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 27, Uppräkning 
av politikerarvode 2023 

VoO.2022.0475-2 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 27, Uppräkning 
av politikerarvode 2023 

VoO.2022.0475-3 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 27, Uppräkning 
av politikerarvode 2023 

VoO.2022.0440-1 Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2022 Delårsbokslut per 2022-
08-31 för Eslövs kommun 

VoO.2022.0492-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2022 
Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027 

VoO.2022.0049-23 Beslut om rätt att teckna beslutsattest, Funktionsnedsättning. 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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