
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-08-17 

 

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Hans Asplund, Stadshuset kl. 13:30-15:55  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Nilsson (S) 
Bo-Göran Hansen (M) §§79-83 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) 

Helena Nilsson (Nämndsekreterare) 
Maria Lindstrand (1:e socialsekreterare) §77 
Kristina Carlsson (Enhetschef) §79 
Camilla Winquist (Enhetschef) §79 

  
Utses att justera Lena Hugosdotter Sundberg (M) 
  
Justeringens plats o tid Eslöv, 2021-08-25   
  
Protokollet omfattar §77, §§79-83 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Lena Hugosdotter Sundberg 

(M) 
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Innehåll 
 

§77 Val av protokolljusterare 

§79 Diskussion kring yttrande över "Program för näringslivsutveckling" 

§80 Ärendelista till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 25 augusti 
2021 

§81 Förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FÖSAM, 2021 

§82 Information - omvärldsbevakning covid-19, vecka 32 2021 

§83 Information från förvaltningen 
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§ 77  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
- Lena Hugosdotter Sundberg (M) utses att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 79    VoO.2021.0211 

Diskussion kring yttrande över "Program för näringslivsutveckling"  

Ärendebeskrivning  
Diskussioner förs avseende förslaget till näringslivsprogram, som Kommunstyrelsen 
skickat ut på remiss till bl. a vård- och omsorgsnämnden, (vård- och 
omsorgsnämnden kommer yttra sig över detta på sammanträdet i september 2021). 

Några av punkterna som kommer upp är följande: 

- Hur ser behoven av kollektivtrafik ut? Är det smidigt att ta sig dels till och samt 
runt i Eslövs kommun via kollektivtrafik? 

- Hur ser kompetensförsörjningen ut för kommun och näringsliv? Utveckling av 
samarbete mellan kommun och näringsliv gällande arbetsmarknadsfrågor? 

- Vad behövs för att få innovativa företag samt produktionsföretag att etablera sig i 
kommunen? Hur kan kommunen vara en samarbetspartner i denna fråga? 

- Hur kan kommunen och näringslivet få till ett bättre samarbete och utbyte av 
varandra? 

- Vad behövs för att alla medlemmar i en nyinflyttad familj ska hitta sysselsättning i 
kommunen? 

- Event är en fråga i sig och behöver inte belysas i näringslivsprogrammet 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för 

näringslivsutveckling, 2021-06-22 
 Remissförslag. Program för näringslivsutveckling 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 80  

Ärendelista till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 25 augusti 
2021  

Ärendebeskrivning  
Dagordningen till vård- och omsorgsnämnden sammanträde den 25 augusti 2021 
presenteras och ser ut enligt följande: 

1. Val av protokolljusterare 

2. Ekonomisk månadsrapport 2021 (VoO.2021.0002) 

3. Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 (VoO.2021.0153) 

4. Riktlinjer för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt 9 § 2 LSS 
(VoO.2021.0243) 

5. Samråd för detaljplan; fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
(VoO.2020.0491) 

6. Samråd för detaljplan; fastigheten Skatan 10 i Eslöv (VoO.2021.0201) 

7. Granskning av detaljplan; del av fastigheten Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i 
Eslöv 

8. Information från verksamheten (VoO.2021.0031) 

9. Information från förvaltningen med anledning av covid-19 

10. Redovisning av delegeringsbeslut 2021 (VoO.2021.0006) 

11. Redovisning av delegeringsbeslut i Platina 

12. Anmälningar för kännedom 

  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 81    VoO.2021.0030 

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FÖSAM, 2021  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott får ta del av protokollet från Fösams 
(Förvaltningsövergripande samverkan) sammanträde i juni 2021. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll FÖSAM 15 juni 2021 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 82    VoO.2021.0244 

Information - omvärldsbevakning covid-19, vecka 32 2021  

Ärendebeskrivning  
Arbetsutskottet får ta del av omvärldsbevakningen av covid-19 för vecka 32 samt får 
en uppdatering av läget just nu samt hur det varit under sommaren. 

Beslutsunderlag 
 Omvärldsbevakning covid-19 - v.32 2021 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 83  

Information från förvaltningen  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef håller en information för arbetsutskottet om: 

- hur sommaren varit inom de olika verksamheterna 
- att planering pågår för öppning av mötesplats Karidal i höst 
- bristen på rullstolar som uppkom i flera kommuner. Detta verkar dock ha rättat till 
sig igen och bristen har minskat 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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