
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-01-25 
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Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 
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Carl Andersen (SD) 
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Marlen Ottesen (SD) 

  
Övriga närvarande Helena Nilsson (nämndsekreterare) 

Josef Johansson (förvaltningschef) 
Ingrid Westerlund (verksamhetschef/biträdande förvaltningschef) 
Negar Jalilpour (verksamhetschef) 
Sofia Persson (verksamhetschef) 

  
Utses att justera Linus Walemo (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2023-01-31   
  
Protokollet omfattar §§1-12, §§14-18 
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§ 1  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
- Linus Walemo (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Övergripande information om Vård och Omsorgs verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson, verksamhetschef för funktionsnedsättning Negar 
Jalilpour, verksamhetschef för äldreomsorgen Sofia Persson och verksamhetschef 
för hälsa och bistånd/biträdande förvaltningschef Ingrid Westerlund håller en 
övergripande information om vård- och omsorgsnämndens olika verksamheter. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    VoO.2022.0567 

Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för 
anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs kommun 2023  

Ärendebeskrivning  
För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är 
implementerade i kommunen får vård- och omsorgsnämnden information om vad 
som gäller för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun. 

Informationen behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året. 

För att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens 
verksamhet är det viktigt att de kan lita på att personliga uppgifter och handlingar 
stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, 

meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare i Eslövs 
kommun 2023 

• Sekretessförbindelse 
 

Beredning 
Nämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och hur de 
hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för dem 
som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de viktigaste reglerna 
kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat sätt representerar 
Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda. Samma information 
som bifogas gäller för de anställda men är samtidigt förenat med en 
sekretessförbindelse att skriva på. 

Alla som genom anställning, förtroendevald, uppdrag eller som på annat sätt deltar i 
arbetet i Eslövs kommun har tystnadsplikt rörande de uppgifter och handlingar som 
är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Tystnadsplikten gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av den översiktliga informationen om 
sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda i Eslövs kommun och 
informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 
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Paragrafen är justerad 
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§ 4    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport för december 2022  

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

Beredning 
Det redovisade resultatet för helår 2022 uppgår till -20,2 mnkr. Utförlig analys 
redogörs för i rapporten Bokslut 2022. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    VoO.2023.0020 

Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut 2022 i enlighet med 
kommunledningskontorets direktiv. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2022 
• Årsbokslut 2022 
• Fördjupat årsbokslut 2022 
• Driftsredovisning med generella statsbidrag 
 

Beredning 
Årsbokslutet innehåller en beskrivning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag, 
årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt investeringar. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på -20,2 mnkr i förhållande till 
budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader från 
staten om totalt 5,2 mnkr, avseende december 2021 och första kvartalet 2022. I 
utfallet inkluderas även ersättningar från Migrationsverket som är kopplade till kriget 
i Ukraina om 2,1 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämnden har under 2022 mottagit flera statsbidrag med olika 
inräkningar och löptider, något som påverkat resultatet positivt. Statsbidragens 
utformning gör det ofta svårt att planera i verksamheterna, vilket gör att resultatet 
snabbt kan påverkas under året. 

Resultatet fördelar sig enligt nedan: 
Äldreomsorgen 3,1 mnkr 
Funktionsnedsättning -7,3 mnkr 
Socialtjänst över 18 år -7,0 mnkr 
Ekonomiskt bistånd -15,4 mnkr 
Förvaltningsövergripande 6,3 mnkr 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar årsbokslut 2022 och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    VoO.2023.0040 

Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2023-2024  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har den 15 september 2022 §176 beslutat att ge samtliga nämnder 
i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta fram en åtgärdsplan för sin nämnd utifrån 
nya ekonomiska förutsättningar med åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner 
kronor under år 2023 för Eslövs kommun. Kommunstyrelsen gav även 
Kommunledningskontoret i uppdrag att beställa en analys av kommunens ekonomi 
och ekonomistyrning från Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till kommunens åtgärdsplan genom att 
omprioritera medel inom tilldelad ram för att därigenom nå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Åtgärdsplan för 2023 och 2024 
• Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2023 och 2024 
• SKR- Analys av äldreomsorgen 
• Protokoll facklig samverkan 2023-01-17 
• MBL-protokoll §11, 2023-01-23 
• Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av kommunens ekonomiska 

läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation 
 

Beredning 
Behov som inte täcks av ramförslaget från budgetberedningen, ca 60 mnkr, har lyfts 
fram i vård-och omsorgsnämndens yttrande gällande ram 2023, diarienummer: 
VoO.2022.0269. Behovsbedömningen revideras nu från 60 mnkr till 47 mnkr. Det är 
främst intäkter från Migrationsverket som ser bättre ut än förväntat. Vård- och 
omsorgsnämnden ska följaktligen besluta om effektiviseringar och omprioriteringar 
motsvarande ca 47 mnkr. 

Följande huvudspår till effektiviseringar föreslås: 

• Resurser ska enbart gå till insatser som kommunen lagstadgat är skyldiga att 
utföra (4 mnkr) – genomlysning av myndighet och den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

• Inom äldreomsorgen ska kostnadsminskning ske genom förändrat arbetssätt 
och anpassning av insatser (7 mnkr) –minskning av vård- och omsorgsplatser 
och högre användning av teknik. 

• Behovet av försörjningsstöd ska minskas (3 mnkr)- ESF-projekt och 
nystartsjobb. 
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• Öppenvården inom socialtjänsten över 18 år ska omstruktureras (3 mnkr) – 
minska externa placeringar. 

• Minimera administration (8 mnkr) – minimera ekonomi-, utvecklings-, 
kvalitets- och förbättringsarbetet. 

• Minska personalkostnader (mål: budgetföljsamhet) – heltidstjänster enbart då 
budget medger, minimala utbildnings- och arbetsmiljöinsatser. 

• Höj taxan för brukare (3 mnkr) 
• Nedläggning av pandemilager (1 mnkr) 

  

Följande förslag till omprioritering av centrala medel föreslås: 

• Omprioritera volymkompensation från äldreomsorg till försörjningsstöd (4,7 
mnkr)h plan för 2023–2026 

• Omprioritera central pott hos förvaltningschef till försörjningsstöd (4 mnkr) 
  

Totala medel att omdisponera 2024: 38 mnkr. Beräknad effekt 2023: ca 25 mnkr 
 
Föreslagna åtgärder innebär bl.a. att äldreomsorgen lånar ut 19,7 mnkr till resterande 
verksamheter. Dessa medel kommer behöva återlämnas för att parera behoven från 
en åldrande befolkning. 
 
Utöver ovannämnda förslag kommer Eslövs kommun 2023 erhålla 10 mnkr mer i 
LSS-utjämningssystemet än föregående år. Dessa medel bokförs centralt på finansen. 
 
Gällande SKRs analys av äldreomsorgen vill nämnden lyfta fram att 2020 och 2021 
drabbades Eslövs kommun hårt av pandemin. Politiska beslut om överbemanning, 
kohortavdelning och pandemilager fattades. Vidare finns ett antal 
redovisningsrelaterade frågor och felbokningar som kan påverka kostnadsbilden. 

Yrkanden 
Lena Hugosdotter Sundberg (M), Rasmus Wadsten (S) och Agneta Nilsson (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Linus Walemo (SD) och Jeanette Flankeus (SD) yrkar på att förvaltningens förslag 
till beslut avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden 
beslutar i enlighet med Lena Hugosdotter Sundbergs (M) m.fl. yrkande. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad åtgärdsplan för 2023 
och 2024. 

Reservationer 
Eva Rebbling (V) reserverar sig mot beslutet. 
Linus Walemo (SD) och Jeanette Flankeus (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande och inkommer med en skriftlig reservation, se bilaga till 
protokollet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 7    VoO.2022.0562 

Uppföljning av intern kontroll 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en uppföljning av intern kontroll för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontroll 2022 
• Uppföljning av intern kontroll 2022 
 

Beredning 
Enligt kommunallagen och det för året gällande reglementet för intern kontroll 
ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att 
den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 

  

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna 
verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-01-19 om kontrollmoment inom intern 
kontroll år 2022. 

Vid uppföljningen av årets internkontrollplan kan konstateras att arbete har utförts 
och pågår inom samtliga kontrollmoment. Intern kontroll syftar främst till att 
säkerställa att rutiner och processer fungerar. Det har under året visat sig att flera av 
de granskade rutinerna och processerna behöver justeras innan kontroller kan utföras, 
varför det har varit av vikt att säkerställa att detta arbete pågår. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontroll 
2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    VoO.2022.0539 

Plan för intern kontroll 2023  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat förslag till kontrollplan inom ramen för intern kontroll 
2023. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Plan för intern kontroll 2023 
• Internkontrollplan 2023, Vård och Omsorg 
 

Beredning 
Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer ansvarar styrelsen och nämnderna 
för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad 
av säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 

  

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna 
verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta internkontrollplan. 

För varje identifierad risk görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar 
i ett riskvärde. Utifrån detta värde ska nämnden bedöma om risken ska accepteras 
eller hanteras. Ett högt värde, över 8, innebär allt som oftast att nämnden bör upprätta 
en kontrollplan för denna risk. Alla risker som ska hanteras hamnar därmed i den 
kontrollplan som utgör nämndens internkontrollplan för året. Det är därefter 
förvaltningens ansvar att internkontrollplanen efterlevs och att återrapportering sker 
till nämnden. 

Förvaltningen Vård och Omsorg har under hösten genomfört en risk- och 
väsentlighetsanalys och därefter upprättat ett förslag över vilka risker som ska ingå i 
vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2023. Intern kontroll syftar i första 
hand till att säkerställa att rutiner och processer fungerar. Identifierade risker av 
annan karaktär har sorterats bort. Dessa risker hanteras utanför processen för intern 
kontroll. 
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Intern kontroll är en del i verksamheternas förbättringsarbete. För identifierade risker 
kan därför ett första steg vara att upprätta, eller se över befintliga, rutiner eller 
genomföra andra åtgärder. Detta för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen 
ifall, risken inträffar. Nästa steg kan vara att risken tas in i en internkontrollplan för 
att kontrollera så att rutinerna fungerar. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    VoO.2022.0563 

Yttrande över Kommunrevisionens granskningsrapport av vård- och 
omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete  

Ärendebeskrivning  
Vård och omsorg har upprättat ett förslag till åtgärder utifrån granskning av 
nämndens arbetsmiljöarbete inom vård och omsorgsverksamheten i Eslövs kommun 
genomförd av kommunens förtroendevalda revisor. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport av 

vård- och omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete 
• Missiv. Kommunrevisionens granskningsrapport av vård- och omsorgsnämndens 

arbetsmiljöarbete 
• Granskningsrapport. Kommunrevisionens granskningsrapport av vård- och 

omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete 
 

Beredning 
Eslövs kommuns revisorer har granskat vård- och omsorgsnämndens 
arbetsmiljöarbete. Bedömningen visar att vård- och omsorgsnämnden delvis bedrivet 
ett tillfredställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete. Bedömningen är att formerna 
för arbetsmiljöarbetet är delvis ändamålsenliga. 

Granskningen har lyft fram fem rekommendationer gällande vård- och 
omsorgsnämndens arbetsmiljöarbete, dessa visas nedan tillsammans med föreslagna 
åtgärder från Vård och Omsorg. 

Rekommendation: Ta del av enhetsspecifik uppföljning och/eller analys av denna i 
de fall det finns stora variationer, till exempel avseende arbetsmiljö eller 
sjukfrånvaro. 
Åtgärd: Analys av hälsotal och arbetsskador och tillbud rapporteras sedan tidigare i 
Arbetsutskottet två gånger per år av HR-konsult. Analysen ska dock bli ännu djupare 
och därför göras tillsammans med verksamhetscheferna innan det rapporteras i 
arbetsutskottet. 

Rekommendation: Tillse att samtliga tillbud, olyckor och fall av kränkande 
behandling anmäls. 
Åtgärd: HR-konsulter ska under våren 2023 undersöka varför det finns få 
inrapporterade arbetsskador och tillbud på en del enheter samt åtgärda detta genom 
exempelvis utbildning. Detta kommer sen följas upp på förvaltningsövergripande 
samverkan två gånger om året. Enhetscheferna ska fortsätta gå igenom på APT vad 

18 ( 35 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-01-25 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

som är arbetsskador och tillbud samt hur det anmäls in. Arbetsskador och tillbud 
rapporteras till Arbetsutskottet två gånger per år av HR-konsult. 

Rekommendation: Säkerställa att det sker avgångssamtal med samtliga avgående 
medarbetare och att det genomförs en analys av avgångsenkäten. 
Åtgärd: Uppföljning av om cheferna genomför avgångssamtal görs en gång per år 
vid personaluppföljning med HR-konsult. Verksamhetscheferna ska också 
kontinuerligt lyfta med cheferna på ledningsgruppsmöten att avgångssamtal ska 
erbjudas. Analys av avgångsenkäten kommer göras av verksamhetscheferna 
halvårsvis och kommer sedan sammanställas och tas på förvaltningsövergripande 
samverkan. Analys av avgångsenkäten avrapporteras till vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott två gånger per år. 

Rekommendation: Tillse att chefer och medarbetare har tillräckliga förutsättningar i 
form av tid och resurser för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete samt att de har 
kunskap om arbetsmiljöarbete och hur risker på arbetsplatsen ska kartläggas och 
förebyggas. 
Kommentar: För att kunna skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare 
krävs ett mer närvarande och tillgängligt ledarskap och det förutsätter att vi har färre 
medarbetare per chef vilket förvaltningen inte har ekonomiska förutsättningar för 
under 2023 och 2024 på grund av det ekonomiska läget. 

Rekommendation: Säkerställa en tillräcklig analys utifrån uppföljningen av 
arbetsmiljön för att kunna besluta om ändamålsenliga åtgärder samt att det för 
åtgärder alltid finns en plan för aktiviteter med ansvariga och tidplan för 
genomförande. 
Åtgärd: Analys av enheternas arbetsmiljö kommer göras på hösten när den årliga 
uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete görs. Analysen kommer HR-
konsulter att göra tillsammans med verksamhetscheferna och därefter säkerställa att 
det finns handlingsplan med aktiviteter, tidplan och ansvariga. Detta kommer 
rapporteras till nämnden av HR-konsult i december. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att följande åtgärd läggs till "analys av avgångsenkäten 
avrapporteras till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott två gånger per år". 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga till åtgärden "analys av 
avgångsenkäten avrapporteras till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott två 
gånger per år" och antar i övrigt Vård och Omsorgs förslag till yttrande över 
revisorernas granskningsrapport avseende nämndens arbetsmiljöarbete inom vård- 
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och omsorgsverksamheten som sitt eget och överlämnar yttrandet till 
kommunrevisionen. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 10    VoO.2022.0566 

Fördelning av kostnadsposter i riksnormen för försörjningsstöd 2023  

Ärendebeskrivning  
Varje år tar regeringen beslut om riksnorm som utgör en grund för beräkning av 
försörjningsstödet. Riksnormen är indelad i åldersintervall för barn, skolungdomar 
och vuxna samt en post för gemensamma hushållskostnader. Kommunen ska sedan 
dela upp riksnormen i olika behovsposter motsvarande de kostnader i ett hushåll som 
riksnormen är avsedd att täcka. Enligt Socialstyrelsen ska kommunerna ta vägledning 
av Konsumentverkets årliga beräkningar rörande rimliga utgifter för hushåll, när 
behovsposterna i riksnormen ska fastställas. Socialnämnden kan fritt fördela de av 
regeringen beslutade beloppen mellan de olika behovsposterna men summorna i 
riksnormen får inte understigas. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Fördelning av behovsposter i riksnormen för försörjningsstöd 

2023 
• Bilaga 1. Socialstyrelsens information, Riksnormen för försörjningsstöd 2023 
• Bilaga 2. Konsumentverkets Koll på pengarna 2023 
• Bilaga 3. Fördelning av behovsposterna i riksnorm 2022 
• Bilaga 4. Fördelning av behovsposter i riksnorm 2023 
 

Beredning 
Den riksnorm som regeringen fastställer varje år ska kommunerna i sin tur fördela på 
olika behovsposter som motsvarar de behov som riksnormen ska tillgodose. Dessa 
behovsposter används i verksamheten Enheten för ekonomiskt bistånd för att göra 
bedömningar av olika slag. Det kan till exempel vara att bedöma om en sökande 
genom sitt ekonomiska bistånd har tillräckligt med pengar för att tillgodose ett akut 
behov av nya kläder. Behovsposten rörande livsmedel används som riktmärke vid 
beslut om akut livsuppehälle. I samtal med klienter om hushållsbudget används 
också riksnormens behovsposter som vägledande belopp. 

Genom regeringens beslut avseende riksnorm för 2023 har riksnormens samtliga 
poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022. Socialstyrelsen 
avrundar upp till närmsta 10-tal i sin beräkning av riksnormen. Sedan 2012 har 
kommunerna haft ansvaret att fördela riksnormen i de olika behovsposterna. 
Kommunerna har av Socialstyrelsen uppmanats att använda Konsumentverkets årliga 
beräkningar av ett hushålls kostnader i det arbetet. 
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Förslag till fördelning av behovsposter i riksnorm 2023 enligt bilaga 4 innebär en 
revidering av föregående års fördelning av behovsposterna, enligt samma 
procentsatser i förhållande till den nya riksnormen. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riksnorm för 2023 fördelas i behovsposter 
enligt bilaga 4. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg – Enheten ekonomiskt bistånd 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    VoO.2022.0564 

Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd  

Ärendebeskrivning  
Arbetet med ekonomiskt bistånd innebär både att stödja människor i att finna en egen 
hållbar försörjning och komma tillrätta med sin försörjningsproblematik samtidigt 
som rätten till bistånd ska prövas. När någon uppbär ekonomiskt bistånd tar denne 
del av välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Biståndet syftar till att tillfälligt ge 
individer och familjer en skälig levnadsnivå, om behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt. Vid alla beslut ska en individuell bedömning göras som tar hänsyn till 
omständigheterna i det specifika fallet. 

Riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd antogs av vård- och 
omsorgsnämnden 20 januari 2021 och är nu i behov av revidering. 

Riktlinjerna ska tillsammans med bland annat Socialstyrelsens allmänna råd, som ger 
generella rekommendationer för behovsbedömningar i olika situationer, och 
Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd, som bland annat innehåller 
redogörelser för rättsfall, verka som en vägledning för tjänstepersoner som arbetar 
med myndighetsutövning på enheten för ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd 
• Bilaga 1. Förslag till reviderade Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd 2023 med kommentarer avseende revideringar 
• Bilaga 2. Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, antagna 2021-

01-20 
• Bilaga 3. Förslag till reviderade Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd 2023 
 

Beredning 
Riktlinjerna har som syfte att tillförsäkra rättssäkerhet och en så hög grad av 
likabehandling som möjligt. Riktlinjerna ska ge stöd i det praktiska arbetet med 
utredningar, bedömningar och beslut gällande ekonomiskt bistånd. De ska även ge 
stöd i att tolka lagstiftningen genom de individuella behovsbedömningar som görs i 
varje enskilt ärende. 

Riktlinjerna, för Enheten för ekonomiskt bistånds i Eslövs kommun, utgör ett 
komplement till gällande lagstiftning, prejudicerande domar, förordningar, 
föreskrifter och allmänna råd. Lagen är överordnad riktlinjerna. 
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Riktlinjerna revideras utifrån behov av tillägg avseende nytt arbetssätt med e-
ansökan. Övriga tillägg och revideringar är gjorda med syftet att göra riktlinjerna än 
tydligare. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar reviderade riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd, bilaga 3, att gälla från 1 februari 2023. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg - Enheten ekonomiskt bistånd 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    VoO.2022.0560 

Granskning av detaljplan för Ölycke 1:228 med flera i Löberöd, Eslövs 
kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att hålla granskningshandlingar 
avseende detaljplan för Ölycke 1:228 med flera tillgängliga för granskning till och 
med den 31 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Granskningsyttrande; Detaljplan för Ölycke 1:228 med flera i Löberöd 
• Underrättelse om granskning för detaljplan för Ölycke 1:228 med flera i 

Löberöd, Eslövs kommun, KS.2021.0030 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1 160, 2022. Granskning för detaljplan 

för fastigheten Ölycke 1:228 med flera i Löberöd, Eslöv 
• Samrådsredogörelse, granskningshandling för detaljplan för fastigheten Ölycke 

1:228 med flera 
• Planbeskrivning, granskningshandling för detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228 

med flera 
• Plankarta, granskningshandling för detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228 med 

flera 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö 
 

Beredning 
Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av 
handelsverksamheten för ICA Nära i centrala Löberöd. Detaljplanen ska också skapa 
förutsättningar för att den södra delen även fortsättningsvis ska kunna användas för 
bostadsändamål. Planen ska även säkerställa hantering av dagvatten, en god 
trafiksituation kring butiken, att nya byggnader anpassas till befintliga volymer och 
att den rumsliga avgränsningen mot Gamla torget bibehålls. 

Ansvarig handläggare noterar följande. Vård- och omsorgsnämnden lämnade, genom 
samrådsyttrande den 18 maj 2022, planförslaget utan erinran (Vård- och 
omsorgsnämndens protokoll, 2022 § 55). 

Inför den nu aktuella granskningen har detaljplaneförslaget utökats på så sätt att det 
omfattar fastigheten Ölycke 1:228, Ölycke 1:165 samt del av Ölycke 1:140 som 
tillsammans upptar 2526 kvadratmeter. Det tidigare planförslaget omfattade en yta 
om cirka 2100 kvadratmeter. 

Efter genomgång av granskningshandlingarna gör ansvarig handläggare följande 
bedömning. Utökningen av planområdet (om cirka 400 kvadratmeter) föranleder inte 

25 ( 35 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-01-25 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

någon annan bedömning än den som har redovisats i samband med 
samrådsförfarandet. Förslaget bör därför lämnas utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden lämnar förslag till detaljplan för Ölycke 1:228 med 
flera i Löberöd utan erinran. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 14    VoO.2023.0019 

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet  

Ärendebeskrivning  
Enligt Kommunala pensionärsrådets reglemente, ska rådet vara ett organ för 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Syftet är att 
rådet ska verka för att förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre, att 
pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering samt i styrelser, 
nämnder och förvaltningar. Vidare ska rådet vara ett remissorgan i frågor som berör 
pensionärer och utgöra ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till vård- och 
omsorgsnämnden. Pensionärsorganisationer med betalande medlemmar, som tillhör 
en rikssammanslutning och som är öppna för alla pensionärer, ska beredas 
representation i Kommunala pensionärsrådet. 

Kommunen representeras av två förtroendevalda utsedda av kommunstyrelsen och 
tre förtroendevalda utsedda av vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse; Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet 
• Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 
 

Beredning 
Vid vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 25 januari 2023 ska tre ledamöter 
utses till Kommunala pensionärsrådet för perioden 25 januari 2023 till 31 december 
2026. 

Ordförande ber nämnden att inkomma med förslag på ledamöter. 

Yrkanden 
Agneta Nilsson (S) yrkar på att Tony Hansson (S) och Lena Hugsodotter Sundberg 
(M) utses till ledamöter i Kommunala pensionärsrådet. 
Linus Walemo (SD) föreslår sig själv till ledamot i Kommunala pensionärsrådet. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Tony Hansson (S), Lena Hugsodotter 
Sundberg (M) och Linus Walemo (SD) utses till ledamöter i Kommunala 
pensionärsrådet under perioden 2023-01-25 till och med 2026-12-31. 

Beslutet skickas till  
Kommunala pensionärsrådet 
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Paragrafen är justerad 
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§ 15    VoO.2023.0023 

Förvaltningschefen informerar, 2023  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om följande: 

- Med en ny mandatperiod och därmed nya ledamöter och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden kommer förvaltningen hålla en utbildning för nämnden så att de 
förtroendevalda lär känna verksamheterna närmre. Planen är att hålla en utbildning 
för nämnden i samband nämndsammanträdet den 22 mars. 
Även en digital utbildning från SKR är beställd till nämnden. Den består av 
olika informationsfilmer gällande kommunens verksamheter inom vård och omsorg. 

- Statsbidraget återhämtningsbonus går åter att söka och förvaltningen håller på att 
sätta ihop en ansökan. 

Verksamhetschef/biträdande förvaltningschef Ingrid Westerlund informerar om 
följande: 

- Ansökan om medel från Europeiska socialfonden till Vård och Omsorgs och Barn 
och Utbildnings projekt Rikta har beviljats. Projektet Rikta vänder sig till personer 
med försörjningsstöd som är långtidsarbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden. 
Projektet pågår under tre år och totalt kommer 80 personer delta. Målet med insatsen 
är att majoriteten av dessa 80 personer ska ha fått arbete, börjat studera eller fått 
annan försörjning efter att ha deltagit i projektet. Resterande ska ha kommit några 
steg närmre arbetsmarknaden. 

- Pandemin är över och bemanningen av sjuksköterskor börjar åter balanseras vilket 
gjort att antalet inhyrda bemanningssjuksköterskor kunnat minskas. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 16  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2023.0027-2 Återkallelse av serveringstillstånd 

VoO.2022.0049-24 Beslut om rätt att teckna beslutsattest, funktionsnedsättning 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 17    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegeringsbeslut 221201-221231 myndighetsenheten 

(äldreomsorg, funktionsnedsättning) 
• Redovisning av delegeringsbeslut 221201-221231 myndighetsenheten (enligt 

LSS) 
• Redovisning av delegeringsbeslut 221201-221231 ekonomiskt bistånd 
• Redovisning av delgeringsbeslut 221201-221231 ekonomiskt bistånd 

(integration) 
• Redovisning av delegeringsbeslut 221201-221231 socialtjänst över 18 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 18   

Anmälningar för kännedom  

 
SOT.2022.0180-4 Servicenämndens beslut § 138, 2022 Omförhandling av 

hyresavtal 045-600 Bjärevägen 2, fastigheten Axelvold 6 

SOT.2022.0180-3 Hyresavtal Bjärevägen, kontrakt nummer 045-600, avtalstid 1 
januari 2023 till 31 december 2027 

SOT.2022.0181-4 Servicenämndens beslut § 139, 2022 Omförhandling av 
hyresavtal 075-604 Järnvägsgatan 12, fastigheten Sibbarp 25:27, 
Marieholm 

SOT.2022.0181-3 Hyresavtal Järnvägsgatan 12, kontrakt nummer 075-604, 
avtalstid 1 januari 2023 till 31 december 2027 

VoO.2022.0546-2 Bilaga till Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2022 
Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 3, 2022. 
Presentation. 

VoO.2022.0547-2 Bilaga 2 till Kommunstyrelsens beslut § 244, 2022. 
Sammanställning av nämndernas beslutade upphandlings- och 
genomförandeplaner för varor och tjänster. 

VoO.2022.0547-1 Kommunstyrelsens beslut § 244, 2022 Antagande av 
upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2023 

VoO.2022.0547-3 Bilaga 1 till Kommunstyrelsens beslut § 244, 2022. 
Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 
2023 för KS 

VoO.2022.0546-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2022 
Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 3, 2022 

VoO.2022.0548-1 Kommunstyrelsens beslut § 250, 2022 Organisering och 
styrning av det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Eslövs kommun 
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VoO.2022.0558-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 168, 2022 
Hyreskontrakt avseende förhyrning av bostäder på Köpmannen 
11 upphävs 

VoO.2023.0003-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0004-1 Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av 
budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023 

VoO.2023.0005-1 Överklagan av beslut om plats på vård- och omsorgsboende 

VoO.2023.0006-2 Överklagan gällande assistans enligt LSS § 2 

VoO.2023.0007-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0008-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0009-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0011-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 

VoO.2023.0022-1 Kommunfullmäktiges beslut § 137, 2022 Val till vård- och 
omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

VoO.2023.0026-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2022.0355-2 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 9981-22 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Sverigedemokraterna Eslöv 

Reservation  

Vård och omsorgsnämnden 2023-01-25 

Ärende 6 ”Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2023 – 2024” 

Det är ett ekonomiskt tufft läge i landet. Både för kommunen men även för den 

enskilde medborgaren. Att det krävs åtgärd och handling för ekonomin står alla 

bakom. Däremot finns det olika vägar att gå.  

Sverigedemokraterna ser inte att den åtgärdsplan som presenteras idag går åt 

rätt håll. Den löser inte ut några ekonomiska problem, utan skjuter dem bara på 

framtiden. Att dra ner ännu mer på platser inom vård- och omsorgsboende 

samtidigt som vi har en kö av personer som behöver en plats ser vi som helt 

orimligt. Redan 2024 prognostiseras också ett behov av än fler platser än vad vi 

har idag – innan några ens stängt.  

Att höja taxor när prisökningarna i samhället är så stora som de är idag, kommer 

troligen bli väldigt problematiskt för de som är i behov av hjälp och stöd från 

kommunen. En av åtgärderna är att minska försörjningsstödet, men med förslaget 

om att höja taxorna riskeras att fler behöver ansöka om försörjningsstöd. Höjda 

taxor blir en försämring för medborgarna och den eventuella besparingen äts upp 

i andra änden.  

Att ta 19,7 mkr från äldreomsorgen för att täcka andra hål i budgeten ser vi inte 

som något annat än ett svek mot kommunens äldre. Dessa pengar behövs i 

äldreomsorgen, för att ge våra äldre en värdig ålderdom. Enligt åtgärdsplanen 

behövs dessa pengar i äldreomsorgen 2024, således blir även denna åtgärd 

extremt kortsiktig och skjuter bara problemen på framtiden.  

Sverigedemokraterna hade ett annat budgetförslag i kommunfullmäktige som vi 

anser hade varit bättre i det ekonomiska läge vi är i. Vi ser också att andra 

åtgärder hade kunnat finnas i denna åtgärdsplan. Vi hade bland annat velat se ett 
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större fokus på att få fler i egen försörjning och högre krav för försörjningsstödet 

för att minska denna kostnad. Större fokus på preventiva åtgärder hade också 

varit önskvärt, vilket utöver en ekonomisk besparing också kan öka medborgarnas 

hälsa. Det borde också göras en ordentlig översyn av kostnader inom nämnden 

även på övergripande förvaltningsnivå för att säkerställa att det inte finns 

pengaläckage någonstans. 

Med hänvisning till ovanstående yrkade vi avslag till åtgärdsplanen.  

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet.   

För Sverigedemokraterna Eslöv 

Linus Walemo 

Jeanette Flankeus  
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