
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-03-14 

 

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Ystadsvägen 10, Eslöv kl. 13:30-16:07  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Linus Walemo (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Nilsson (S) 
Damir Vazgec (M) 
Charlotte Jönsson (KD) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) 

Ingrid Westerlund (verksamhetschef/biträdande förvaltningschef) 
Helena Nilsson (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Linus Walemo (SD) 
  
Justeringens plats o tid Ystadsvägen 10, Eslöv, 2023-03-22   
  
Protokollet omfattar §§21-22, §§24-27 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Linus Walemo (SD)  
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Innehåll 
 

§21 Val av protokolljusterare 

§22 Information om arbete med suicidprevention 

§24 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 år 2022 

§25 Ärendelista inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22 mars 

§26 Ändring av sammanträdestid för vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 28 mars 

§27 Förvaltningen informerar, 2023 
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§ 21  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 22  

Information om arbete med suicidprevention  

Ärendebeskrivning  
Projektledare Kerstin Wetterberg informerar om det suicidpreventiva arbetet som 
drivs inom förvaltningarna Vård och Omsorg och Barn och Utbildning. Projektet 
finansieras genom stimulansmedel från staten inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention. 
Utskottet får information om: 
- suicidstatistik 
- Suicide Zero, en organisation som arbetar för att minska självmorden 
- Suicide Zeros kommunbarometer  - undersökning om kommunernas arbete med att 
förebygga suicid 
- förvaltningarna Vård och Omsorgs och Barn och Utbildnings handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 24    VoO.2022.0056 

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 år 2022  

Ärendebeskrivning  
Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller insats enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) ska verkställas inom tre 
månader. Socialnämnden har en skyldighet att anmäla icke verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En insats, som har avbrutits och som inte 
har verkställts inom tre månader, ska också anmälas till IVO. 

Denna sammanställning avser icke verkställda beslut under kvartal 4, år 2022. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos Förvaltningsrätten enligt § 28 a, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), om en insats inte har verkställts inom skälig tid. 

I enlighet med 16 kap. 6-f-h §§§ socialtjänstlagen (2001:453) ska rapport avseende 
icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) lämnas en gång 
per kvartal till kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen. Vidare ska 
rapport avseende icke verkställda beslut om insats enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387) lämnas till kommunrevisionen en gång per 
kvartal. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Rapportering av icke verkställda beslut, kvartal 4, år 2022 
• Icke verkställda beslut kvartal 4 2022 
 

Beredning 
Verksamhet äldreomsorg redovisar sju icke verkställda beslut avseende bistånd i 
form av särskilt boende. Av dessa är fem beslut nu verkställda. Övriga har erbjudits 
plats men enskild har tackat nej. 

Verksamhet funktionsnedsättning redovisar sju icke verkställda beslut. Fyra av dessa 
avser boende för vuxna. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner upprättad rapportering 
avseende ej verkställda beslut för kvartal 4, år 2022, och översänder denna till 
kommunfullmäktige respektive kommunrevisionen. 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 25  

Ärendelista inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde 22 mars  

Ärendebeskrivning  
Dagordning till vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 mars presenteras 
och ärendena gås igenom. En punkt har tillkommit sen kallelsen till dagens 
sammanträde skickades ut - Information om tillsyn av alkoholservering, försäljning 
av tobaksvaror, folköl samt handel med vissa receptfria läkemedel 

1. Val av protokolljusterare 

2. Ekonomisk månadsrapport, februari 2023 (VoO.2023.0017) 

3. Ändring av taxa för trygghetslarm och måltidsabonnemang inom vård och omsorg 
(VoO.2023.0115) 

4. Patientsäkerhetsberättelse 2022 (VoO.2023.0117) 

5. Serviceabonnemang måltider 2023 (VoO.2023.0075) 

6. Information om tillsyn av alkoholservering, försäljning av tobaksvaror, folköl samt 
handel med vissa receptfria läkemedel 

7. Tillsynsredogörelse avseende serveringstillstånd 2022 (VoO.2023.0113) 

8. Förvaltningschefen informerar, 2023 (VoO.2023.0023) 

9. Redovisning av delegeringsbeslut 2023 (VoO.2023.0025) 

10. Anmälningar för kännedom 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 26  

Ändring av sammanträdestid för vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 28 mars  

Beredning 
På grund av krock med andra politiska uppdrag behöver utskottets sammanträde 
flyttas fram 1 timme den 28 mars, det vill säga till kl. 14.30 istället för kl. 13.30. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämndens beslutar att sammanträdet den 28 mars flyttas fram 1 
timme med start kl. 14.30. 

Paragrafen är justerad 
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§ 27    VoO.2023.0048 

Förvaltningen informerar, 2023  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson och verksamhetschef/biträdande förvaltningschef 
Ingrid Westerlund informerar om följande: 

- annonsering för tjänsten som FuT-handläggare (Felaktiga utbetalningar-FuT) 

- en genomlysning av verksamheten som ska genomföras 

- ärende gällande personlig assistans 

- ärende avseende tillfällig extern placering 

- förvaltningens arbete med NiS-direktivet 

- förvaltningens brandskyddsarbete 

- akutvård i hemmet, ett beslut som fattats av Region Skåne 

- bemanningen av sjuksköterskor 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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