
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Albert Sahlin, Stadshuset - Eslöv kl. 16:00-18:40  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Agneta Nilsson (S) 
Rasmus Wadsten (S) 
Hans-Ove Lunde (M) 
Linus Walemo (SD) (2:e vice ordförande) 
Anette Thorp (M)  ersätter Eva Rebbling (V) 
Carl Andersen (SD)  ersätter Jeanette Flankeus (SD) 
Charlotte Jönsson (KD)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Eva Bengtsson (S) 
Bo Avenmark (S) 
Damir Vazgec (M) 

  
Övriga närvarande Helena Nilsson (nämndsekreterare) 

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

  
Utses att justera Linus Walemo (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2023-02-28   
  
Protokollet omfattar §§19-29 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Linus Walemo (SD)  
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§ 19  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 20    VoO.2023.0017 

Ekonomisk månadsrapport januari 2023  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för januari 2023 
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 januari 2023 
• Ekonomisk månadsrapport januari 2023 
 

Beredning 
Budgetavvikelsen för januari 2023 summerar till totalt -1,2 mnkr. 

Då redovisningsperioden januari 2023 ännu inte stängt för bokföring kan fortfarande 
resultatet förändras efter vård- och omsorgsnämndens beslut. Budgetinmatning och 
redovisning är inte säkerställd fullt ut vilket gör att resultatet även kan slå mellan de 
olika enheterna. 

Äldreomsorgen redovisar en budgetavvikelse på -2,8 mnkr. Eventuellt kommer 
resultatet att förändras positivt beroende på hur statsbidragen som tilldelats i 
budgetramen ska fördelas. 

Hemvårdens budgetavvikelse uppgår till -1,3 mnkr. Dock är även här resultatet 
osäkert då omorganisationen kring hemgångsteamet behöver följas upp så att rätt 
kostnader har bokförts på rätt enhet. 

Det som kan konstateras inom äldreomsorgen i dagsläget som inte påverkas av 
internbudget eller bokningar är att externa korttidsplaceringar har varit på en väldigt 
hög nivå under inledningen av 2023. Avvikelsen uppgår till -0,4 mnkr i januari. 

Inom funktionsnedsättning redovisas en budget i balans även om vissa 
bokföringsjusteringar ska göras inom verksamheten. 

Socialtjänst över 18 redovisar ett överskott på 0,8 mnkr vilket till stor del beror på 
färre placeringar i januari än tidigare, samt en ökad budget. 

Förvaltningsövergripande redovisas en avvikelse på +1,4 mnkr. En omfördelning 
kommer troligtvis att göras till äldreomsorgen innan nästkommande månadsrapport 
så att statsbidragen hamnar på rätt verksamhet. 

5 ( 22 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Budgetavvikelsen inom ekonomiskt bistånd uppgår till -0,6 mnkr. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för 
januari 2023 och översända den till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 21    VoO.2022.0488 

Internbudget 2023, vård- och omsorgsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade i september 2022, diarienummer: KS.2022.0390, 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. Vård- och omsorgsnämnden 
bidrar till kommunens åtgärdsplan för 2023 genom att omprioritera medel inom 
tilldelad ram för att därigenom nå en budget i balans. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om åtgärdsplan för 2023-2024 i januari 2023, 
diarienummer VoO.2023.0040. Internbudget 2023 har upprättats med utgångspunkt 
från åtgärdsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Internbudget 2023, vård- och omsorgsnämnden 
• Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2023 och 2024 
• Internbudget 2023 enhetsnivå nämnd 
 

Beredning 
Vid vårbudgeten tilldelades vård- och omsorgsnämnden en budgetram på 709,2 
mnkr. Efter förändringar adderades 5,2 mnkr vilket innebär att den totala 
budgetramen uppgår till 714,4 mnkr. 

I åtgärdsplanen 2023-2024 gjordes en behovsbedömning på 46,5 mnkr för att täcka 
vård- och omsorgsnämndens behov 2023, där även effektiviseringar för 29 mnkr 
beskrevs. 

Samtliga enheter har tilldelats en budget i enlighet med åtgärdsplan 2023-2024, 
bortsett från enheten för ekonomiskt bistånd. Enheten för ekonomiskt bistånd har fått 
ett tillskott i internbudgeten med 9,7 mnkr inför 2023, där bedömningen i 
åtgärdsplanen visade på ett behov på 18 mnkr inför 2023. Det vill säga en differens 
på cirka 8,3 mnkr. 

För att nå en budget i balans 2023 kommer vård- och omsorgsnämnden säkerställa att 
åtgärderna som är svåra att sätta en siffra på, verkligen får effekt. Det handlar bland 
annat om att börja arbeta aktivt med att minska eventuella felaktiga utbetalningar 
genom FUT-handläggare. Allmän återhållsamhet i samtliga verksamheter kommer 
också att vara en viktig pusselbit för att nå en budget i balans. Dessutom förväntas en 
del statsbidrag kunna förbättra vård- och omsorgsnämndens resultat, då endast redan 
beviljade statsbidrag räknats med i internbudgeten. Förhoppningen är också att flera 
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av de antaganden som gjorts i internbudgeten och är kopplade till åtgärdsplanen kan 
genomföras snabbare än beräknat. 

Flera av de beskrivna åtgärderna i åtgärdsplanen förväntas inte få full effekt förrän 
2024. När dessa helårseffekter uppnås 2024 görs bedömningen att detta kan ge 
ytterligare 8,5 mnkr. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar på följande tillägg: 
"Nämnden uppmärksammar förvaltningen om vikten av budgetföljsamhet och att 
följa utfallet noga för att vid behov vidtaga ytterligare åtgärder för att säkerställa en 
budget i balans". 

Lena Hugsodotter Sundberg (M), Agneta Nilsson (S), Anette Thorpe (M), Rasmus 
Wadsten (S) och Hans-Ove Lunde (M) yrkar bifall till Tony Hanssons (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tilläggsyrkandet och finner att nämnden 
bifaller Tony Hanssons (S) tilläggsyrkande. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
Internbudget 2023. 
- Vård- och omsorgsnämnden uppmärksammar förvaltningen om vikten av 
budgetföljsamhet och att följa utfallet noga för att vid behov vidtaga ytterligare 
åtgärder för att säkerställa en budget i balans. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i 
beslutet. 
  

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

8 ( 22 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 22    VoO.2022.0460 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd  

Ärendebeskrivning  
Armatom AB (559128-0460) har den 1 november 2022 ansökt om stadigvarande 
tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på Eslövs Golfrestaurang, Ellinge 36:5 i Eslöv. Den ansökta 
serveringstiden är 11.00-01.00. Tilltänkt serveringsyta framgår av ritning (aktbilaga 
17) 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Ansökan om stadigvarande tillstånd för alkoholservering till 

allmänheten 
• Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
• Tjänsteanteckning (justering av ansökan) 
• Utredning från Kävlinge kommun 
• Yttrande från Kävlinge kommun 
• Utdrag ur Folkhälsomyndighetens alkoholregister 
• Återkallelse av serveringstillstånd 
• Registreringsbevis Bolagsverket 
• Yttrande från Polisen 
• Uppgifter från Skatteverket 
• Ritning 
• Meny 
• Registrerad livsmedelsanläggning 
• Arrendeavtal 
• Beslut från räddningstjänsten 
 

Beredning 
Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till 
allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse 
servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd). 
Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. 

Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar 
att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som uppställs i alkohollagen. 
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Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om 
alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt 
sätt utöva serveringsverksamheten. 

Av 8 kap. 14 § 1 st. alkohollagen framgår att serveringstillstånd ska omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får enligt 8 kap. 15 § 1 st. 
alkohollagen meddelas endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till 
serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna 
ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter bestående av förrätter, huvudrätter 
och efterrätter. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Serveringsstället ska, enligt 2 st. ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt 
antal sittplatser för gäster. 

Av 8 kap. 16 § framgår att lokaler som används för servering till allmänheten av den 
som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från 
brandsäkerhetssynpunkt. 

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk 
för människors hälsa får, enligt 8 kap. 17 § alkohollagen, serveringstillstånd vägras 
även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. 

Om inte kommunen beslutar annat får, enligt 8 kap. 19 §, servering av starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och 
inte pågå längre än till klockan 01.00. 

Ansvarig handläggare noterar inledningsvis följande. I den aktuella lokalen har 
tidigare bedrivits alkoholservering i regi av ett annat företag som numera har lämnat 
lokalen. Det tidigare gällande serveringstillståndet har återkallats på egen begäran. 
Den aktuella lokalen är, sedan tidigare, utrustad med ett kök och sittplatser vilket gör 
att den uppfyller de krav som alkohollagen uppställer för stadigvarande tillstånd för 
alkoholservering till allmänheten. Armatom AB, som innehar stadigvarande tillstånd 
för alkoholservering på serveringsställe i Kävlinge kommun, innefattar två 
styrelseledamöter vilka äger samtliga aktier i bolaget. Styrelseledamöterna har med 
godkänt resultat avlagt det kunskapsprov som alkohollagen föreskriver. 

Vid handläggningen av ärendet har yttrande respektive underlag inhämtats från 
Polisen och Skatteverket. Upplysningar har inhämtats från Kävlinge kommun. 

Bolagets två styrelseledamöter har bedömts utgöra personer med betydande 
inflytande. 
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Polisen har uppgett följande. Myndigheten har ingen erinran mot att det sökta 
tillståndet beviljas. 

Av underlag från Skatteverket framgår i huvudsak följande. Det sökande bolaget är 
registrerat för F-skatt, moms samt som arbetsgivare. Bolaget har inga aktuella 
skatteskulder hos Kronofogden. Några sådana skulder har inte heller funnits under 
den senaste treårsperioden. Inte heller bolagets styrelseledamöter har någon 
motsvarande skuldsättning. 

Av yttrande från Kävlinge kommun framgår följande. Armatom AB innehar 
serveringstillstånd i Kävlinge kommun sedan några år tillbaka. Några anmärkningar 
har inte riktats mot bolaget i samband med kommunens tillsyn av 
serveringsverksamheten. 

Sökanden har inlämnat följande. Meny, uppgift om verksamhetens finansiering, 
arrendeavtal, handling från Eslövs kommun Miljö och Samhällsbyggnad samt 
yttrande från räddningstjänsten. 

Menyn upptar ett utbud av lagade maträtter. Ansvarig handläggare bedömer att 
matutbudet uppfyller de krav som alkohollagen uppställer beträffande stadigvarande 
tillstånd för alkoholservering till allmänheten. 

Gällande verksamhetens finansiering har sökanden uppgett att några kostnader för 
start av verksamheten har inte uppstått. Bolaget avser att hyra lokalen, som redan är 
inrättad för restaurangverksamhet. 

Av arrendeavtalet framgår att Eslövs Golfbana AB ställer kök och matsal med mera 
till Armatom ABs förfogande från och med den 1 mars 2023. 

Av handling från Eslövs kommun Miljö och samhällsbyggnad framgår följande. 
Eslövs Golfrestaurang är registrerad som livsmedelsanläggning med Armatom AB 
som verksamhetsinnehavare. 

Av yttrande från räddningstjänsten framgår, att det vid myndighetens tillsyn i lokalen 
inte har uppmärksammats några brister som föranleder vidare åtgärd från 
räddningstjänstens sida. 

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. Tillståndet bör gälla från och med den dag då sökanden, enligt 
arrendeavtalet, disponerar lokalen. 
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Beslut 
- Armatom AB (559128-0460) beviljas stadigvarande tillstånd att året runt till 
allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på 
Eslövs Golfrestaurang, Ellinge 35:5 i Eslöv. 

- Serveringstiden är 11.00 – 01.00. 

- Serveringsytan framgår av ritning (aktbilaga 17). 

- Servering enligt detta tillstånd får ske från och med den 1 mars 2023. 

Beslutet skickas till  
Sökanden 
Polisen 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 23    VoO.2023.0050 

Beslut om pedagogisk struktur och titulaturbyte inom verksamheten 
funktionsnedsättning  

Ärendebeskrivning  
Personal som arbetar inom verksamhet funktionsnedsättning ger stöd, service och 
omsorg till personer i olika åldrar och med olika behov. Insatserna ges enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
(LSS). Kraven och behoven av bredare och djupare kompetens hos personal inom 
funktionsnedsättning ökar. Personal inom funktionsnedsättning ska kunna möta 
brukarna som har ett mer komplext och sammansatt behov. 

Framtagande av en ny pedagogisk struktur och titulatur är ett led i att kunna kräva 
viss utbildning av personal samt erbjuda våra brukare personal med rätt kompetens 
för att möta deras behov. 

Syftet med Pedagogisk Struktur är att införa nya titlar såsom stödassistent, 
stödpedagog och omsorgspedagog samt ge personalen möjlighet att leva upp till de 
ställda kraven. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Beslut om pedagogisk struktur och titulaturbyte inom 

verksamheten funktionsnedsättning 
• Rapport avseende pedagogisk struktur/titulatur inom verksamhetsområdet 

funktionsnedsättning 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut §38, 2012-05-23. Ändrade utbildningskrav 

inom LSS (Dnr: VoO.2012.0135) 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden tog 2012 beslut om att bredda och öppna upp 
utbildningskraven inom LSS-verksamhet för att på ett bättre sätt kunna möta 
brukarnas olika behov och för att kunna ge den kvalitet i mötet med brukarna som är 
önskvärd. Idag ser vi ett stort behov av en tydlig balans mellan titulatur och 
kompetens för att jobba vidare med att rekrytera personal med rätt kompetens samt 
jobba vidare med befintlig personal som behöver fortbildning. Det är brukarnas 
behov och beslut om insatser som ligger till grund för de kompetenskrav som 
verksamheten kräver vid såväl rekrytering som fortbildning. 

2009 startade ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom 
funktionshinderområdet i många kommuner och regioner. En av de uppgifter som 
prioriterades i projektet har varit att formulera gemensamma yrkeskrav/titlar som 
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beskriver de generella kunskaper som krävs för arbete inom funktionshinderområdet. 
Syftet med projektet var att synliggöra verksamhetsområdet bland annat kring 
kompetensutveckling och samverkan. 

I samband med projektet konstaterades att det fanns behov av att höja kompetensen 
och skapa enhetliga titlar. Flera kommuner/regioner har infört titlar stödassistent och 
stödpedagog. Detta utifrån att det ansågs av vikt att ha enhetliga titlar som är 
kopplade till kompetensnivån. Det var också av vikt att titlarna kopplades till AID-
koderna för att kunna nå målet med en tillförlitlig nationell statistik. 

Fackliga organisationer som Kommunal ställer sig bakom förslaget om 
Gemensamma titlar. Detta på grund av att det funnits en avsaknad av nationell 
statistik, enhetliga titlar samt lönestatistik. Dessutom har fackförbunden påtalat att 
det finns behov av att bejaka en tydlig yrkesidentitet/stolthet hos deras medlemmar. 

Brukarorganisationer är positiva till enhetliga titulaturer samt till tydliga 
kompetenskrav för personal inom funktionsnedsättning. 

Genom en pedagogisk struktur som överensstämmer med det nationella perspektivet 
skapar vi gemensamma titlar för respektive utbildnings-/kompetensnivå och renodlar 
titulaturerna för personal inom verksamhetsområdet samt höjer kompetensen inom 
verksamhet funktionsnedsättning. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar pedagogisk struktur och titulaturbyte inom 
verksamhet funktionsnedsättning att gälla från och med 1 juni 2023. 

Beslutet skickas till  
Verksamhet funktionsnedsättning 

Paragrafen är justerad 
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§ 24    VoO.2023.0049 

Riktlinjer för boendestöd  

Ärendebeskrivning  
Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Eslövs 
kommun har sedan flera år erbjudit insats med boendestöd. Insatsen är i Eslövs 
kommun kostnadsfri. 

Under åren har målgruppen för boendestöd utökats. Det har tillkommit en stor grupp 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fler personer med samsjuklighet i 
form av beroendeproblematik, fler personer som har minderåriga barn i hemmet. 
2017 utökades målgruppen för boendestöd även med personer som omfattas av LSS 
personkrets (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.) 

Riktlinjer för boendestöd syftar till att tydliggöra insatsens mål, innehåll och ansvar, 
avgränsningar till andra insatser samt i vilken omfattning stödet kan ges. Detta ger en 
ökad rättssäkerhet och likabehandling för de med behov av insatsen. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Riktlinjer för boendestöd 
• Förslag till Riktlinjer för boendestöd 
 

Beredning 
Efter psykiatrireformen 1995 har det blivit alltmer vanligt med kollektiva 
boendeformer som bostad med särskild service och boendestöd i ordinärt boende. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 
schizofreniliknande tillstånd innehåller rekommendationer om boende och specifikt 
anpassat stöd till målgruppen. I riktlinjerna rekommenderas även andra specifika 
insatser som socialtjänsten bör erbjuda dessa personer. Vissa insatser (metoder) kan 
tillämpas av personal som arbetar med att ge boendestöd till exempel metoder för att 
förbättra sociala färdigheter. 

Gruppen som söker boendestöd har förändrats under den relativt korta tiden sedan 
psykiatrireformen trädde i kraft 1995 och gruppen är nu betydligt mer heterogen i 
flera avseenden. I den finns ett bredare spektrum av behov än tidigare och man kan i 
dag urskilja många fler potentiella undergrupper, vars behov både liknar och skiljer 
sig från dem hos personer med schizofreni. Ett exempel på detta är personer med en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. (Socialstyrelsen artikel 2010-12-26, Det är 
mitt hem,) 
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Boendestöd innefattar flera stödjande insatser som fokuserar på att stärka individen, 
praktiskt och socialt, så att hen kan leva ett mer självständigt liv, i bostaden och ute i 
samhället. Stödet ges oftast i hemmet och kan då handla om att till exempel sköta sitt 
hem eller sin ekonomi. Men det kan också ges utanför hemmet, som att till exempel 
följa med till tandläkaren, hjälpa till att handla mat och utföra ärenden (Nationella 
Vård- och insatsprogrammet). 

Personalen inom Boendestödet har erfarenhet och utbildning inom psykiatri, 
neuropsykiatri samt intellektuella funktionsnedsättningar. 

Syftet med riktlinjer för boendestöd är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller 
bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från kommunen. 

• Riktlinjerna ska ge boendestödjare stöd och vägledning i arbetet. 
• Genom ett personligt utformat stöd ge den enskilde möjligheten att få en 

struktur i vardagen och stärka hens förmåga att klara sig självständigt i egen 
bostad. 

• Utifrån ett helhetsperspektiv ge den enskilde ett återhämtningsinriktat stöd för 
att hjälpa hen att bibehålla/förbättra sin livssituation. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar Riktlinjer för boendestöd att gälla från och med 1 
mars 2023. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg, verksamhet funktionsnedsättning 

Paragrafen är justerad 
 

  

16 ( 22 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-02-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 25    VoO.2023.0074 

Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegeringsordning  

Ärendebeskrivning  
Delegeringsordningar påverkas bland annat av ändringar i lagstiftning, förändringar i 
bemanning och organisation. Återkommande översyn och revidering av en 
delegeringsordning är därför en viktig del för att skapa förutsättningar för en 
effektivare kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 
handläggningstider. 

På grund av ändringar i lagstiftning, nya titlar för tjänstepersoner i organisationen 
och behovet av att kunna särskilja vissa beslut behöver vård- och omsorgsnämndens 
delegeringsordning revideras. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Revidering av vård- och omsorgsnämndens 

delegeringsordning 
• Förslag till revidering av vård- och omsorgsnämndens delegeringsordning 
• Antagen revidering av delegeringsordning för Vård- och omsorgsnämnden att 

gälla från 1 juni 2022 
 

Beredning 
Inom enheten ekonomiskt bistånd finns det behov att särskilja på beslut om bistånd 
för försörjningsstöd och beslut om bistånd för livsföring i övrigt. Det är samma 
lagrum och delegering finns redan, ett tillägg av punkt behövs endast för att kunna få 
ut statistik ur datasystemet. 
Även en titel behöver läggas till, budget- och skuldrådgivare, under av enhetens 
delegeringspunkter. 

Gällande Lotterilagen / numera Spellagen 
Beskrivningen i p 7.29 i delegeringsordningen föreslås följande formulering; 
”Yttrande till Spelinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater hos 
verksamheter som har serveringstillstånd enligt alkohollagen”. 
Kommunens yttranden är i dessa fall ett utflöde av regleringen i 5 kap. 7 § spellagen 
och 3 kap 11 § Spelförordningen (2018:1475). 
Spellagen reglerar en mängd olika speltyper, men Vård och omsorg har endast 
naturlig koppling till ärenden i fall då det finns serveringstillstånd enligt 
alkohollagen. 
 
Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att 
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gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Tillsyn av detaljhandel av e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 26 § p. 1-2 i 
lag 2017:425 om elektroniska cigaretter motsvaras av 7 kap 3 § p. 1-4 i lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. (Beträffande p. 5 tillfaller 
tillsynsansvaret miljö- och samhällsbyggnadsnämnden). 

Föreläggande och förbud enligt 31 och 32 §§, Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare motsvaras av 7 kap. 13 § lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 

Beslut 
- Reviderad delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden antas att gälla direkt 
efter justering av protokollet. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 26    VoO.2023.0023 

Förvaltningschefen informerar, 2023  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om följande: 

- Kvarvarande restriktioner från pandemin inom vård och omsorg tas bort 1 mars. 
- ärenden som media har skrivit om: 

• lex Sarah-anmälan avseende avdelning på Kärråkra. En anonym anmälan togs 
emot av IVO i januari men delgavs inte Eslövs kommun förrän den 10 
februari. Vård och Omsorg satte igång en intern utredning direkt efter 
mottagandet av anmälan från IVO. 

• En undersköterska som under anställning på vårdenhet i kommunen kom över 
en brukares kontokort och plockade ut kontanter från brukarens konto. 
Personen har nu dömts till villkorlig dom, böter och att betala skadestånd till 
brukaren. 

• Nedläggning av sista vård- och omsorgsavdelningen på Vårlöken och flytt av 
de boende till andra vård- och omsorgsboende i kommunen. 

• Ett ärende avseende en person som fått bistånd från Svalövs kommun för 
bostad i Eslövs kommun där sedan fastigheten dömdes ut. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 27    VoO.2023.0025 

Redovisning av delegeringsbeslut 2023  

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegeringsbeslut, anställningar inom Vård och Omsorg januari 

2023 
• Redovisning av delegeringsbeslut, socialtjänst över 18 2023-01-01-2023-01-31 
• Redovisning av delgeringsbeslut, ekonomiskt bistånd (integration), 230101-

230131 
• Redovisning av delegeringsbeslut, ekonomiskt bistånd 230101-230131 
• Redovisning av delegeringsbeslut, myndighetsenheten (enligt LSS) 230101-

230131 LSS 
• Redovisning av delegeringsbeslut, myndighetsenheten (äldreomsorg, 

funktionsnedsättning) 230101-230131 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 28  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2023.0043-1 Beslut om rätt att teckna beslutsattest, Funktionsnedsättning 

VoO.2023.0043-2 Beslut om rätt att teckna beslutsattest, Funktionsnedsättning 

VoO.2023.0037-1 Delegationsbeslut - Revidering av Vård och Omsorgs 
Informationshanteringsplan 2023-01-25 

VoO.2023.0037-2 Informationshanteringsplan VoO rev 2023-01-25 

VoO.2023.0089-4 §12 VoO Beslut om anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen 
för vård och omsorg 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 29   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2023.0042-1 Kommunstyrelsens beslut § 13, 2023 Antagande av 

inköpsmodell vid avrop av elenergi 2023 

VoO.2023.0046-1 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Eslövs kommun 
och Studiefrämjandet, Skåne-Blekinge 

VoO.2023.0045-2 Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Eslövs kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan 

VoO.2023.0037-2 Informationshanteringsplan VoO rev 2023-01-25 

VoO.2023.0047-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 104-23 

VoO.2023.0056-1 IVO överlämnar klagomål på er verksamhet, hemtjänst Eslöv 
väster 

VoO.2023.0062-1 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
återkallande av tillstånd Humana Assistans AB 

VoO.2023.0071-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0072-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0073-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0083-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0084-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0096-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2022.0358-3 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 10083-22 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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