
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-03-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Christian Nilsson - Stadshuset, Eslöv kl. 16:00-19:30  
  
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) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Eva Rebbling (V) 
Charlotte Jönsson (KD)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Eva Bengtsson (S) 
Linda Englund (S) 
Bo Avenmark (S) 
Damir Vazgec (M) 
David Pigou (MP) 

  
Övriga närvarande Helena Nilsson (nämndsekreterare) 

Josef Johansson (förvaltningschef) 
Ingrid Westerlund (verksamhetschef/biträdande förvaltningschef) 
Negar Jalilpour (verksamhetschef) 
Sofia Persson (verksamhetschef) 
Marcus Lind (t.f chef ekonomi och administration) 

  
Utses att justera Linus Walemo (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2023-03-28   
  
Protokollet omfattar §§30-39 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Linus Walemo (SD)  
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Innehåll 
 

§30 Val av protokolljusterare 

§31 Ekonomisk månadsrapport, februari 2023 

§32 Ändring av taxa för trygghetslarm och måltidsabonnemang inom vård 
och omsorg 

§33 Serviceabonnemang måltider 2023 

§34 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

§35 Information om tillsyn av alkoholservering, försäljning av tobaksvaror, 
folköl samt handel med vissa receptfria läkemedel 

§36 Redogörelse för tillsyn över alkoholservering samt försäljning av 
tobaksvaror, folköl samt handel med vissa receptfria läkemedel under 
2022 

§37 Förvaltningschefen informerar, 2023 

§38 Redovisning av delegeringsbeslut 2023 

§39 Anmälningar för kännedom 
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§ 30  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 31    VoO.2023.0017 

Ekonomisk månadsrapport, februari 2023  

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

Beredning 
Budgetavvikelsen för perioden januari-februari 2023 summerar till -4,7 mnkr. Under 
årets första månader kan en del eftersläp och saknade intäkter/kostnader göra att 
resultatet är svåranalyserat. Exempelvis saknas fortfarande en del kostnader kopplade 
till verksamhetssystem och IT som ska debiteras internt. Uppskattningsvis rör det sig 
om 1 mnkr för jan-feb. 

Verksamheten bokför regelbundet insatser som är kopplade till eftersökta statsbidrag 
vilket gör att man kan följa hur de intäkter som förväntas inkomma, och hur dessa 
påverkar resultatet. För januari-februari förväntas statsbidrag påverka resultatet med 
cirka 3,5 mnkr. Justerad budgetavvikelse som helhet blir då istället -2,2 mnkr. 

Äldreomsorgen redovisar en budgetavvikelse på -5,6 mnkr, justerat för statsbidrag 
cirka -2,1 mnkr. 

Hemvårdens underskott uppgår till -0,7 mnkr justerat för statsbidrag. Effekterna av 
hemgångsteamet, HGT, syns inte än då man endast varit igång under drygt en 
månad. För att hemvården ska uppnå en budget i balans krävs att effekter av 
hemgångsteamet syns under våren. 

Inom vård- och omsorgsboende inkl. externa placeringar syns framför allt ett stort 
underskott inom korttidsplaceringar, där underskottet uppgår till cirka 0,7 mnkr. 
Totalt uppgår det justerade underskottet för vård- och omsorgsboende inkl. externa 
placeringar till -0,9 mnkr. 

Inom HSL är fortsatt kostnaden för inhyrda bemanningssjuksköterskor stor vilket 
påverkar resultatet negativt, justerat för statsbidrag är underskottet -0,5 mnkr. 

5 ( 17 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2023-03-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Funktionsnedsättning redovisar en budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Anledningen är 
framförallt placeringskostnader inom personlig assistans och socialpsykiatrin som är 
av engångskaraktär och endast påverkar i början av året. 

Socialtjänst över 18 år redovisar ett överskott på 0,5 mnkr för januari-februari. 
Överskottet beror dels på intäkter som avser kriget i Ukraina. Men man har även haft 
mindre externa placeringar i förhållande till budget. 

Inom ekonomiskt bistånd uppgår underskottet till -1,0 mnkr. Underskottet beror på 
högre utbetalningar av försörjningsstöd samt mindre intäkter från Migrationsverket 
än vad budget medger. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 32    VoO.2023.0115 

Ändring av taxa för trygghetslarm och måltidsabonnemang inom vård 
och omsorg  

Ärendebeskrivning  
I enlighet med åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2023-2024 
(Voo.2023.0040) har förslag till nya taxor tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Ändring av taxa för trygghetslarm och måltidsabonnemang 
• Förslag till ny taxa för måltidsabonnemang 2023 
 

Beredning 
Vid tidigare analyser har det visat sig att kostnaden för Eslövs kommun avseende 
måltidsabonnemang och trygghetslarm överstiger den intäkt som brukarna betalar. I 
enlighet med åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnd 2023-2024 har en ny analys 
genomförts och nya taxor tagits fram. 

Brukare som idag bor på ett särskilt boende har kopplat ett måltidsabonnemang där 
fullständig kost ingår. Vård- och omsorgsnämnden köper måltidsabonnemanget från 
serviceförvaltningen, vilket kompletteras med en del inköp på respektive boende. 
Kostnaden för vård- och omsorgsnämnden är 4931kr per månad per brukare jämfört 
med dagens måltidsabonnemangstaxa som ligger på 3603kr. En jämförelse mellan ett 
antal kommuner visar på att taxorna ligger i snitt på 3903kr/månad. 

Brukare som idag har trygghetslarm har även ett elektroniskt lås vilket installeras i 
samband med att brukaren får sitt trygghetslarm. För att installera och underhålla lås 
och trygghetslarm finns cirka 1,25 årsarbetare samt en bil som används. Kostnaden 
för vård- och omsorgsnämnden ligger på totalt cirka 383 kr per larm per brukare 
jämfört med dagens trygghetslarmstaxa som ligger på 243kr per månad. 

Yrkanden 
Lena Hugosdotter Sundberg (M), Agneta Nilsson (S), Rasmus Wadsten (S) och 
Hans-Ove Lunde (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Eva Rebbling (V) yrkar på att höjning av taxa för måltidsabonnemang ska avslås. 

Linus Walemo (SD), Jeanette Flankeus (SD) och Charlotte Jönsson (SD) yrkar på att 
höjning av taxa för måltidsabonnemang och trygghetslarm ska avslås. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till höjning av taxa för måltidsabonnemang 
mot Eva Rebblings (V), Linus Walemos (SD), Jeanette Flankeus (SD) och Charlotte 
Jönssons (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag till höjning av taxa för trygghetslarm 
mot Linus Walemos (SD), Jeanette Flankeus (SD) och Charlotte Jönssons (SD) 
avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att taxan för måltider höjs med 500kr per brukare per månad 
från 3603kr till 4103kr från och med den 1 juni 2023. 

- Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att taxan för trygghetslarm höjs med 57kr per brukare per 
månad från 243kr till 300kr från och med den 1 juni 2023. 

Reservationer 
Eva Rebbling (V) reserverar sig mot höjning av taxa för måltidsabonnemang till 
förmån för eget yrkande. 
Linus Walemo (SD), Jeanette Flankeus (SD) och Charlotte Jönsson (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 33    VoO.2023.0075 

Serviceabonnemang måltider 2023  

Ärendebeskrivning  
Måltidavdelningens överenskommelser med övriga förvaltningar löper ut 31 
december 2022. Överenskommelserna för vård- och omsorgsnämnden ersätts med 
Serviceabonnemang avseende måltider med bilaga särskilda villkor och prislista. 
Prisuppräkning sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av Budget 2023. 
Måltidsavdelningens verksamhet är en resultatenhet och intäktsfinansierad och 
prisuppräkningen ska täcka löneavtalet för 2023. Beräkningen av prisuppräkningen 
för 2023 är uppdelad enligt följande: 
• Årlig, kostnadsökning (livsmedel) 
• Lönerörelsen 2023 
Årligen så höjs löner och livsmedelskostnader enligt gällande avtalsrörelse och 
förutsättningarna i budget 2023. Inga extraordinära förändringar är inräknade. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Serviceabonnemang avseende måltider 2023 
• Serviceabonnemang måltid avseende vård- och omsorgsnämnden 2023-04-01 - 

2023-12-31 
• Serviceabonnemang måltid avseende vård- och omsorgsnämnden, särskilda 

villkor 
• Prislista Vård och Omsorg 2023 
 

Beredning 
Serviceabonnemanget avseende måltider har tagits fram i samråd med 
tjänstepersoner på Serviceförvaltningen och Vård och Omsorg. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner inriktningen för serviceabonnemang 
avseende måltider daterat den 1 april till 31 december. 

- Vård- och omsorgsnämndens ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna 
serviceabonnemanget under förutsättning att även servicenämnden beslutar godkänna 
inriktningen för serviceabonnemanget. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 34    VoO.2023.0117 

Patientsäkerhetsberättelse 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. Det ska också 
redogöras för övergripande mål och strategier för kommande år gällande 
patientsäkerhetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Patientsäkerhetsberättelse 2022 
• Patientsäkerhetsberättelse 2022 
 

Beredning 
Underlag för patientsäkerhetsberättelsen fås genom statistik från Eslövs kommuns 
avvikelsesystem, statistik från nationella kvalitetsregister, sammanställningar och 
utvärderingar av genomförda aktiviteter samt genom enkät till enhetschefer inom 
vård och omsorg med medarbetare som arbetar patientnära. 

Beslut 
- Vård och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2022 med 
plan för 2023 och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Handläggaren 
Kommunikationsavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 35    VoO.2023.0149 

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

Ärendebeskrivning  
I anledning av att en ny mandatperiod har inletts föreligger skäl att informera Vård- 
och omsorgsnämnden om regleringen av den tillsynsverksamhet som nämnden 
utövar gentemot innehavare av serveringstillstånd samt försäljningsställen avseende 
tobak, folköl samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse; Information om kommunens tillsyn av alkoholservering samt 

försäljningsställen avseende folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 
• Kommunens tillsyn av alkoholservering samt försäljningsställen avseende tobak, 

folköl och vissa receptfria läkemedel 
 

Beredning 
Redogörelse för aktuella regelverk samt tillsynsformer med mera framgår av bilagt 
underlag. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 36    VoO.2023.0113 

Redogörelse för tillsyn över alkoholservering samt försäljning av 
tobaksvaror, folköl samt handel med vissa receptfria läkemedel under 
2022  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 21 februari 2018 att godkänna en 
tillsynsplan avseende kommunens tillsyn över alkoholservering, försäljning av 
folköl, tobak samt handel med vissa receptfria läkemedel. 

Enligt tillsynsplanen ska tillsynsarbetet följas upp årligen i samband med ingång av 
nytt kalenderår. Redovisningen ska innefatta uppgift om antalet genomförda 
tillsynsbesök under året. Den ska även innehålla information om hur många 
tillsynsobjekt som under året varit föremål för tillsyn. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Redogörelse för tillsyn över alkoholservering samt försäljning 

av tobaksvaror, folköl samt handel med vissa receptfria läkemedel under 2022 
• Årsberättelse; Tillsyn av alkoholservering, samt försäljning av folköl, tobak samt 

receptfria läkemedel under 2022 
• Tillsynsplan 
 

Beredning 
Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick det totala antalet stadigvarande serveringstillstånd i 
Eslövs kommun till 28 stycken. 

Under 2022 har totalt 22 tillsynsbesök genomförts. Av det totala antalet 
serveringsställen har 19 stycken fått tillsynsbesök. Samordnad tillsyn (i samarbete 
med Polisen) har skett vid ett tillfälle. 

Under året har inre tillsyn genomförts gentemot samtliga innehavare av 
stadigvarande serveringstillstånd. Underlag har inhämtats från såväl Polisen som 
Skatteverket. 

Förebyggande arbete har under året bedrivits genom att Eslövs kommun i samarbete 
med utbildningsföretaget Toftahill AB samt kommunerna Burlöv, Staffanstorp, 
Lomma, Kävlinge och Hörby arrangerat tvådagarsutbildningen Ansvarsfull 
alkoholservering. Till utbildningen inbjöds samtliga innehavare av stadigvarande 
serveringstillstånd i de berörda kommunerna. Det förebyggande arbetet har även 
bedrivits genom löpande dialog med tillståndshavare, såväl i samband med 
kommunens tillsynsbesök som vid verksamhetsinnehavarnas egna kontakter med 
kommunens tillståndsverksamhet. 
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Vid årsskiftet 2022/2023 fanns i kommunen totalt 26 försäljningsställen avseende 
tobaksvaror, folköl och receptfria läkemedel. Under året har totalt 16 tillsynsbesök på 
14 försäljningsställen genomförts. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 37    VoO.2023.0023 

Förvaltningschefen informerar, 2023  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson informerar nämnden om: 

- lex Sarah-utredning gällande vård- och omsorgsboende Kärråkra. 
- arbetet med vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 38    VoO.2023.0025 

Redovisning av delegeringsbeslut 2023  

Beslutsunderlag 
• Nyanställda februari 2023 
• Redovisning av delegeringsbeslut ekonomiskt bistånd, 230201-230228 
• Redovisning av delegeringsbeslut ekonomiskt bistånd, integration 230201-

230228 
• Redovisning av delegeringsbeslut myndighetsenheten (enligt SoL - äldreomsorg, 

funktionsnedsättning) 230201-230228 
• Redovisning av delegeringsbeslut myndighetsenheten, enligt LSS, 230201-

230228 
• Redovisning av delegeringsbeslut, socialtjänst över 18 230201-230228 
 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 39   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2023.0108-1 Kommunstyrelsens arbetustkotts beslut § 18, 2023 Åtgärdsplan 

investeringar budget 2023 plan 2024-2027 

VoO.2023.0109-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2022.0123-2 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 3646-22 

VoO.2023.0116-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0119-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 3528-22 

VoO.2023.0121-1 Överklagan gällande förlängning av behandling 

VoO.2023.0129-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts besut § 29, 2023 Information 
till budgetberedningen 

VoO.2023.0135-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 

VoO.2023.0139-1 Överklagan gällande socialt bostadskontrakt 

VoO.2023.0140-1 Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 2609-23, LVM 

VoO.2023.0142-1 Förlängning av avtal avseende trygghetsskapande teknik tll 
verksamhet funktionsnedsättning, ref VoO.2018.0176 

VoO.2023.0143-1 Underrättelse om beslut från Förvaltningsrätten i Malmö i mål 
2659-23 

VoO.2023.0145-1 Överklagan gällande ekonomiskt bistånd 
 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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