
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-12 

 

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Albert Sahlin, Stadshuset, Eslöv kl. 13:30-17:05  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

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

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Nilsson (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) 

Ingrid Westerlund (Verksamhetschef) 
Helena Nilsson (Nämndsekreterare) 
Maria Lindstrand (1:e socialsekreterare) §41, §44 
Thomas Larsen (Enhetschef socialtjänst över 18) §41, §§44-45 
Anna Nilsson (Socialsekreterare) §41, §44 
Otto Graudums (Utredningssekreterare) §46 
Negar Jalilpour (Verksamhetschef) §47 
Sofia Persson (Verksamhetschef) §47 

  
Utses att justera Krister Carlberg (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-04-26   
  
Protokollet omfattar §41, §§44-47, §§49-51 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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Innehåll 
 

§41 Val av protokolljusterare 

§44 Information från enheten Socialtjänst över 18 

§45 Borttagen på grund av sekretess 

§46 Förändring i verksamhet med serveringstillstånd 

§47 Information om kompetensförsörjningsplan för Vård och Omsorg 

§49 Ärendelista inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde 20 april 

§50 Boendestatistik för vård- och omsorgsboenden, 2022 

§51 Information från verksamheten 
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§ 41  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
Krister Carlberg (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 44  

Information från enheten Socialtjänst över 18  

Ärendebeskrivning  
Maria Lindstrand, 1:e socialsekreterare och Anna Nilsson, socialsekreterare håller en 
information om Socialtjänst över 18. 
Utskottet får bl.a. information om följande: 
- grundintervjuer, ASI-intervjuer (Addiction Serverity Index) vilka genomförs med 
klienter som söker stöd, för att få en helhetsbild över klientens livssituation 
- statistik från nationell ASI-databas presenteras och kommunen jämförs på några 
punkter med övriga landet 
- statistik från kommunens ASI-intervjuer 
- statistik om hur enheten Socialtjänst över 18s målgrupp ser ut, t ex ålder, kön, 
boende, försörjning, psykiskt mående osv 
- lägesrapport 2021 
 
  

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 45    VoO.2022.0057 

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 46    VoO.2022.0015 

Förändring i verksamhet med serveringstillstånd  

Ärendebeskrivning  
Restaurang & Pizzeria Boden Skåne AB (559172-7622) innehar stadigvarande 
tillstånd för alkoholservering till allmänheten på Restaurang & Pizzeria Boden, 
Hasslebrovägen 6 i Stehag (restaurangnr; 12850340). Tillståndshavaren har nu 
uppgett följande. En av ledamöterna i bolagets styrelse kommer att avgå. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse angående ändring i bolag med serveringstillstånd 
 Förändring i verksamhet med serveringstillstånd 
 Gällande tillståndsbevis 
 Intyg om kunskapsprov, Shqipe Qazimi 
 Intyg om kunskapsprov, Albin Qazimi 
 Bolagsdata 
 Tjänsteanteckning (Skatteverket) 
 Tjänsteanteckning (Polisen) 
 

Beredning 
Tillämpliga bestämmelser framgår i huvudsak av 8 kap. alkohollagen. 
 
Ansvarig handläggare noterar följande. Bolagets styrelse består idag av tre 
styrelseledamöter; Albin Qazimi, Shqipe Qazimi och Illiriana Qazimi. Shqipe 
Qazimi har med godkänt resultat avlagt föreskrivet kunskapsprov i samband med 
handläggningen av det ursprungliga tillståndsärendet (VoO.2018.0451). Till följd av 
att hon avgår från styrelsen, måste någon av de två kvarvarande styrelseledamöterna 
avlägga godkänt prov för att bolaget efter den tilltänkta förändringen ska uppfylla 
alkohollagens kunskapskrav. 
 
Albin Qazimi har med godkänt resultat avlagt kunskapsprov. 
 
Vid handläggningen av ärendet har uppgifter om de två kvarvarande 
styrelseledamöterna inhämtats från Polisen och Skatteverket. 
 
Skatteverket har uppgett följande. Varken bolaget eller dess styrelseledamöter har 
några skatteskulder hos Kronofogden. Några sådana skulder har inte heller funnits 
under den senaste treårsperioden. 
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Polisen har uppgett följande. Styrelseledamöterna förekommer inte i Polisens register 
avseende något graverande. 
 
Efter genomgång av samtliga handlingar i ärendet gör ansvarig handläggare följande 
bedömning. Några omständigheter som, enligt alkohollagen, utgör hinder mot 
fortsatt drift av den tillståndspliktiga rörelsen föreligger inte. Vård- och 
omsorgsnämnden bör därför, beaktat den anmälda förändringen av bolagsstyrelsens 
sammansättning, medge tillståndshavaren fortsatt serveringstillstånd 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att medge Restaurang & 
Pizzeria Boden Skåne AB (559172-7622) fortsatt serveringstillstånd på Restaurang 
& Pizzeria Boden, Hasslebrovägen 6 i Stehag (restaurangnr; 12850340). 

Beslutet skickas till  
Tillståndshavaren 
Polisen 
Länsstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
 

  

8 ( 13 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-04-12 

 

Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 47    VoO.2022.0135 

Information om kompetensförsörjningsplan för Vård och Omsorg  

Ärendebeskrivning  
Negar Jalilpour, verksamhetschef, håller en information om 
kompetensförsörjningsplan för Vård och Omsorg. 
Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för Vård och Omsorg 
påbörjades 2019. Coronapendemin gjorde att arbetet med 
kompetensförsörjningsplanen fick läggas åt sidan. Våren 2021 genomförde 
kommunrevisionen en granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg i syfte att bedöma om vård- och omsorgsnämnden säkerställt 
ändamålsenliga bemanningsrutiner och en kompetensförsörjning. 
Kommunrevisionens sammanfattande bedömning var att nämnden inte säkerställt 
ändamålsenliga bemanningsrutiner och kompetensförsörjning. Nämnden 
rekommenderades att löpande ta fram samlade kartläggningar utifrån nuvarande och 
framtida kompetensförsörjningsbehov samt ta fram och besluta om en 
kompetensförsörjningsplan. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i oktober 2021 att ge förvaltningen i uppdrag 
att kartlägga nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov och ta fram emot 
en kompetensförsörjningsplan. En arbetsgrupp bildades och gruppen har gjort en 
nulägesanalys, framtidsanlys och omvärldsanalys. Tidigare framtaget materialet från 
kompetensförsörjningsplanen som påbörjades 2019 har i stora drag kunnat användas. 
Workshop med enhetschefer, fackliga representanter och politiker har hållits för att 
göra alla delaktiga i processen. 

En kompetensförsörjningsplan är framtagen av förvaltningen och vård- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott har inför dagens sammanträde fått ta del av planen 
för genomläsning och synpunkter. Diskussioner kring planen förs på sammanträdet 
och synpunkter framförs. Utskottet och förvaltningen kommer gemensamt fram till 
att vissa förtydliganden och några omarbetningar ska göras och att 
kompetensförsörjningsplanen tas upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden i maj 
månad 2022. 

  

Beslutsunderlag 
 plan för kompetensförsörjning inom vård och Omsorg arbetsdokument 
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Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 49  

Ärendelista inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde 20 april  

Ärendebeskrivning  
Dagordningen inför vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 20 april 2022 
redovisas. 

Följande ärenden planeras till vård- och omsorgsnämndens sammanträde: 

1. Val av protokolljusterare 

2. Ekonomisk månadsrapport, mars 2022 (VoO.2022.0001) 

3. Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027 (VoO.2022.0125) 

4. Information om statsbidrag 

5. Information om demensplan (VoO.2022.0132) 

6. Patientsäkerhetsberättelse 2021 (VoO.2022.0071) 

7. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (VoO.2022.0090) 

8. Yttrande över granskning av detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs 
kommun (VoO.2022.0101) 

9. Yttrande över granskning av detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av 
Eslöv 54:2 i Eslöv, Eslövs kommun (VoO.2022.0102) 

10. Information om läget avseende kriget i Ukraina 

11. Förvaltningschefen informerar, 2022 (VoO.2022.0002) 

12. Redovisning av delegeringsbeslut 2022 (VoO.2022.0003) 

13. Anmälningar för kännedom 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    VoO.2022.0058 

Boendestatistik för vård- och omsorgsboenden, 2022  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har inför sammanträdet läst igenom 
boendestatistiken och har inga synpunkter eller frågor. Informationen läggs därmed 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Boendestatistik vård- och omsorgsboenden mars 2022 med jämförelse 2018-2021 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 51  

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar om följande: 

- Lagrådsremiss med förslag på ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser 
för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. 
- Arbetet kring flyktingmottagande från Ukraina. 
- Förvaltningen har inbjudits att testköra digital inloggning till IVO. IVO kör test av 
digital inloggning innan den sätts i produktion. 
- Dialog med andra kommuner om personliga ombudets roll. 
- Budgetprocessen med resultatdialog, måluppfyllelse, uppföljning. 
- En dukningstävling inom omsorgen. 
- Tidningen Äldreomsorgen har intervjuat en enhetschef inom Vård och Omsorg i 
Eslövs kommun och ett reportage är publicerat i tidningen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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