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Innehåll 
 

§87 Övriga närvarande under informationsmötet 

§88 Val av protokolljusterare 

§89 Ekonomisk månadsrapport 2021 

§90 Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 

§91 Riktlinjer för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt 9 § 2 LSS 

§92 Samråd för detaljplan; fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 

§93 Samråd för detaljplan; fastigheten Skatan 10 i Eslöv 

§94 Granskning av detaljplan; del av fastigheten Eslöv 53:4 (förskolan 
Skogsgläntan) i Eslöv 

§95 Information från verksamheten 

§96 Information från förvaltningen med anledning av covid-19 

§97 Borttagen på grund av sekretess 

§98 Redovisning av delegeringsbeslut i Platina 

§99 Anmälningar för kännedom 
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§ 87  

Övriga närvarande under informationsmötet  

Ärendebeskrivning  
Nedanstående ersättare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande 
under beslutsmötet: 

Eva Bengtsson (S) 
Marlén Ottesen (SD) 

Paragrafen är justerad 
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§ 88  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 89    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för juli 2021 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 för juli 2021 
 Ekonomisk månadsrapport juli 2021 
 

Beredning 
Resultatet för juli i förhållande till budget ligger på -14,0 mnkr (-11,8 mnkr, resultat 
t.o.m. maj). Ett resultat justerat för personlig assistans ligger på -15,0. 
 
Statsbidraget för merkostnader gällande Covid-19 förlängdes till och med december 
månad 2020. Vid uppbokning av intäkter för perioden fram till november 2020 
användes försiktighetsprincipen, vilket innebär att 4,3 mnkr är bokförda på balansen. 
Eslövs kommun har i omgång två blivit beviljade ytterligare 6,6 mnkr avseende 
2020. Dessa båda intäkter finns ännu inte med i det redovisade resultatet för 
perioden. Det finns inga politiska beslut kring ersättning för merkostnader avseende 
2021. 
 
Vård- och omsorg har hittills bokfört följande Covid-19 relaterade kostnader under 
2021: Skyddsmaterial 2,3 mnkr, personalkostnader 7,3 mnkr samt 
bemanningspersonal 5,5 mnkr. Merparten av dessa 15,1 mnkr avser den 
kohortavdelning som var öppen tom maj 2021 samt den politiskt beslutade 
överbemanning som avslutades sista juni 2021. 
 
Regeringen har beslutat att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av 
sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Åtgärden gäller till och med den 30 
september 2021. Ersättning för sjuklönekostnader för mars och maj är bokförda i juli, 
1,8 mnkr. Total ersättning för sjuklönekostnader under 2021 ligger nu på 4,0 mnkr. 
 
Äldreomsorgen redovisar ett resultat på -14,3 mnkr (-12,1 mnkr, resultat t.o.m. maj), 
fördelat -3,3 mnkr (-5,3 mnkr) på vård-och omsorgsboende, -8,3 mnkr (-6,1 mnkr) på 
hemvården, 0,3 mnkr (0,2 mnkr) på rehab och -3,5 mnkr (-1,3 mnkr) för 
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sjuksköterske-enheten. Ett visst överskott redovisas på externa placeringar inom 
äldreomsorgen, 0,7 mnkr. Av underskottet på 14,3 mnkr redovisas 13,1 mnkr som 
Covid-relaterad kostnad. 
 
Inom vård –och omsorgsboende varierar resultatet från 1,4 mnkr på Ölycke till -3,5 
mnkr på Vårlöken. Ölyckes överskott är förväntat då enbart 14 platser av 20 är 
öppna. Underskottet på Vårlöken har inte ökat utan härstammar från perioden då 
kohortavdelningen var öppen. 
 
Antalet beviljade vård- omsorgsboende ökar från i snitt 8 beslut/månad under 2020 
till 11 beslut/månad under 2021. Totalt verkställdes 246 boendebeslut i juli. 
 
Antalet äldre blir fler i kommunen vilket även innebär att hemvården får fler brukare. 
Hemvården hade i snitt 383 brukare under 2020. Snittet under 2021 ligger på 402 
brukare. För juli redovisas 417 brukare. Myndigheten redovisar ett underskott på 3,5 
mnkr, vilket kan härledas till volymökningen. Inom hemvården varierar resultatet 
mellan de geografiska områdena. Område Väster och Norr redovisar positiva resultat 
medan ytterområdet landar på -2,3 mnkr, Söder på -1,2 mnkr och Öster på -0,9 mnkr. 
I enlighet med rutinen ”åtgärder för att uppnå budget i balans” har ytterområdet 
konkretiserat relevanta effektiviseringsområden. Även område Söder förbereder 
åtgärder. 
 
Sjuksköterske-enheten har stora kostnader gällande bemanningspersonal, 8,0 mnkr. 
Av denna bemanningskostnad kan 3,2 mnkr relateras till Covid-19. Resterande 
bemanningspersonal används för att täcka upp det stora antal vakanta tjänster som 
enheten har. Resultat för enheten har kraftigt försämrats under sommaren, från -1,3 
mnkr i maj till -3,5 mnkr i juli. I snitt har bemanningspersonal kostat 1,2 mnkr per 
månad men under sommaren låg snittet på 1,5 mnkr. 
 
Verksamhet funktionsnedsättning har ett positivt resultat på 5,9 mnkr (3,7 mnkr, 
resultat t.o.m. maj). Personlig assistans har en felperiodiserad intäkt och borde ha ett 
resultat på närmare -2,2 mnkr istället för -1,2 mnkr. Ett justerat resultat för 
funktionsnedsättning blir följaktligen 4,9 mnkr. En stor del av det kvarvarande 
överskottet har uppkommit då vissa aktiviteter inte kan genomföras p.g.a. pandemin. 
LSS-boendena redovisar ett sammantaget överskott på 3,3 mnkr (2,1 mnkr). En ny 
enhet är däremot uppstartad och kostnader kommer öka under hösten. Daglig 
verksamhet har ett överskott på 1,2 mnkr. Barn- och ungdomsverksamheten har en 
volymökning inom tillsyn och korttidsvistelse och redovisar ett underskott på 0,5 
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mnkr. Socialpsykiatrin minskar sitt underskott till -0,1 mnkr. 
 
Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -1,9 mnkr (-0,8 mnkr, resultat t.o.m. 
maj). Det försämrade resultatet beror på fler externa placeringar. Både LVM-dygn 
och dygn i skyddat boende ökar. Även boendegruppen har ett negativt resultat, -0,7 
mnkr. 
 
Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat på -5,2 mnkr (-4,4 mnkr, 
resultat t.o.m. maj). Försörjningsstöd ligger 5,6 mnkr (4,4 mnkr) över budgeterad 
nivå. Intäkter från Migrationsverket ligger 1,6 mnkr under budgeterad nivå. 
Kostnader gällande bl.a. lokalhyra, IT och tolktjänster ligger för närvarande under 
budgeterad nivå. 
 
Centralt redovisas ett överskott på 1,5 mnkr. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för 
juli 2021 och översända den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 90    VoO.2021.0153 

Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021 § 94, att skicka ut Eslövs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram 2021 på samråd. Eslövs kommuns nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram, antagen 2016, har under hösten/vintern 2020/2021 
reviderats. Revideringen har arbetats fram av tillväxtavdelningen och 
Kommunledningskontoret samt i dialog med kommunens olika förvaltningar, Eslövs 
Bostads AB och myndigheter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Svar på remiss angånde reviderat Bostadsförsörjningsprogram 

för Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens beslut §94, 2021. Samråd, förslag till 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Underrättelse. Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020. Samråd, förslag till 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 Förslag till bostadsförsörjningsprogram, remissversion. Samråd, förslag till 

bostadsförsörjningsprogram 2021 
 

Beredning 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska 
kommunen ta fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning. 
 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur 
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller riktlinjer, analys av Eslövs kommun, 
befolkningsutveckling, bostadsbyggande och bostadsmarknaden, ortvisa 
bostadsbehov, bostäder för alla samt en bilaga – Strategi för äldres boende. 
Programmet revideras en gång per mandatperiod. 
 
De största frågorna i bostadsförsörjningsprogrammet rör en åldrande befolkning, 
tillgängliga lägenheter för funktionsnedsättning och sociala andrahandskontrakt. En 
särskild strategi har tagits fram för bostadsförsörjning för äldre. 
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Följande åtgärder konkretiseras i bostadsförsörjningsprogrammet samt i strategin för 
äldres boende: 
 
Främja byggandet av fler mellanboendeformer 
Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation 
Skapa en enkätstruktur kring trygghetslarm 
Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor samt 
samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende 
Tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet 
Skapa biståndsbedömda trygghetsboende 
Förbättra mötesplatserna för äldre 
Utred möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer 
Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en 
god boendemiljö 
Genomföra en kartläggning över sociala andrahandskontrakt och andra bosociala 
frågor 
 
Eslövs kommuns remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl 
genomarbetat och har ett tydligt upplägg. Det är positivt att både en strategi för 
äldres boende och konkreta åtgärder är inkluderade. Däremot är strategin för äldres 
boende antagen tidigare i år politiskt och därmed är vissa siffror redovisade under 
rubriken Vård- och omsorgsboende redan inaktuella. Bl.a. kommer de kvarvarande 
nio vård- och omsorgsplatser på Vårlöken succesivt omvandlas till biståndsbedömt 
trygghetsboende. Planen att minska antalet platser i förhållande till invånarantalet 
stämmer men i enlighet med befolkningsprognosen kommer ändå det totala behovet 
av platser öka. Ett nytt demensboende är under planering. På sidan 59 efter meningen 
” Bostadsmarknaden för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser 
på vård- och omsorgboenden.” skulle en skrivning om ett nytt demensboende kunna 
infogas. 

Yrkanden 
Krister Carlberg (C) yrkar på att begreppet funktionsnedsättning i 
bostadsförsörjningsprogrammet ersätts med begreppet funktionsvariation. 
Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens yttrande och finner att 
nämnden gör så. 
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Ordförande frågar sedan om nämnden bifaller Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden gör så. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunstyrelsen att begreppet 
funktionsnedsättning, som nämns i bostadsförsörjningsprogrammet, ersätts med 
begreppet funktionsvariation. 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det 
till kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 91    VoO.2021.0243 

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt 9 § 2 LSS  

Ärendebeskrivning  
I ärende VOO.2017.0415 beslutades om nya rutiner gällande ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
att börja gälla från den 1 mars 2018. Numera görs en individuell prövning när 
tillräckligt beslutsunderlag inkommer från den enskilde eller privat företag i enlighet 
med den rutinen. I de fall tillräckligt beslutsunderlag inte inkommer har kommunen 
ett eget schablonbelopp som utgångpunkt för ersättning. När ovanstående rutin 
använts i praktiken har vissa otydligheter uppmärksammats vilket gör att rutinerna 
och arbetssättet behöver justeras och förtydligas i en riktlinje. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt 9 § 

2 LSS 
 Förslag till Riktlinjer för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt 9 § 2 LSS 
 

Beredning 
Vård och Omsorg har tagit fram ett förlag till Riktlinje för ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Vård och Omsorg har i sitt arbete med riktlinjen utgått från gällande rutin och 
har bland annat tydliggjort att beslutet som handläggaren enligt delegeringsordningen 
fattar kan överklagas i domstol och vilka typer av kostnader som kan ingå när den 
enskilde eller privata företag redovisar. 

I bilaga 1 framgår hur förslaget till riktlinje för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 
enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ser ut. 

Yrkanden 
Bo-Göran Hansén yrkar bifall till förvaltningens förslag (att anta riktlinjer för 
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader enligt 9 § 2 LSS, att gälla från och med 1 
oktober 2021). 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar riktlinjer för ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader enligt 9 § 2 LSS, att gälla från och med 1 oktober 2021.  

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 92    VoO.2020.0491 

Samråd för detaljplan; fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 8 juni 2021 beslutat att hålla förslag till 
detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 tillgänglig för granskning. 
Yttrande ska ha inkommit senast den 1 september 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande gällande detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 

och 15 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §80, 2021-06-08. Granskning av 

detaljplanen för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv 
 Underrättelse om granskning avseende detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i 

Eslövs kommun 
 Plankarta för Stenbocken 14 och 15 i Eslövs kommun 
 Planbeskrivning-Granskningshandling. Detaljplan för  Stenbocken 14 och 15 i 

Eslövs kommun 
 Illustrationskarta. Granskning av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslövs 

kommun 
 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Bullerutredning avseende Stenbocken 14 och 15 i Eslövs kommun 
 Dagvattenutredning avseende Stenbocken 14 och 15 i Eslövs kommun 
 Trafik- och parkeringsutredning avseende Stenbocken 14 och 15 i Eslövs 

kommun 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Granskning av detaljplan för 

Stenbocken 14 och 15 i Eslövs kommun 
 Översiktlig projekterings-PM Geoteknik. Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i 

Eslövs kommun 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i samband med att detaljplanen skickats ut 
för samråd. I sitt yttrande anförde vård- och omsorgsnämnden följande. 
Ur Vård- och Omsorgs synvinkel är det särskilt väsentligt att lyfta fram 
omständigheten, att den tilltänkta bebyggelsen kommer att ianspråkta en stor och 
central yta inom Eslövs tätort som idag används som bilparkering. Detta leder i sin 
tur till att frågor om tillgänglighet, i synnerhet för äldre och funktionshindrade, blir 
relevanta. Behov av bilparkering kommer att finnas såväl för de som besöker 
matvaruaffären samt de boende i de nya stadskvarteren. Denna aspekt lyfts med 
tydlighet fram i detaljplaneförslaget, sida 25. Det bör dock poängteras att den 
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nuvarande parkeringsytan även kan ha betydelse, inte enbart för besökande av den 
befintliga matvaruaffären, utan även för andra personer som besöker Eslövs centrum. 
I fråga om detaljplanens analys av behovet av bilparkering anser Vård och Omsorg 
att ett närmare resonemang bör föras med avseende på den föreslagna bebyggelsens 
inverkan på det totala behovet av parkeringsyta inom Eslövs centrum. Vård och 
Omsorg anser även att det, med tanke på markens centrala belägenhet inom tätorten 
samt behovet av att tillgodose samtliga medborgares intressen, är lämpligt att i 
detaljplanen även möjliggöra för inrättande av trygghetsboende. Med ovanstående 
synpunkter lämnar Vård och Omsorg detaljplaneförslaget i övrigt utan erinran. 
 
Kommunledningskontoret har i Planbeskrivningen - Granskningshandling (s. 4) 
summerat de huvudsakliga ändringarna efter samrådet enligt följande. 
• Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom sänkta 
våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till kvalitéer inom Eslövs 
befintliga stenstad. 
• Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar, gränder och 
takterrasser med syfte att öka boendekvaliteter och vistelsevärden för både barn och 
vuxna. 
• Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friyta på berörd gård. De kvarvarande 
radhusens position har justerats för att öka storleken på bostadsgården. 
• Läge och utbredning för tekniska anläggningar såsom nätstation samt dagvatten- 
och skyfallsanläggning har bestämts och preciserats i planhandlingarna. 
• Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på påverkan på 
omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar. 
• Bullerutredningen har kompletterats med påverkan från järnvägen samt justerats i 
enlighet med bearbetade byggnadshöjder. 
• En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts efter samrådet. 
Undersökningen klargör mark-förutsättningarna för byggnation av bostäder inom 
planområdet. 
• Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med skyfall. 
 
I kommunledningskontorets samrådsredogörelse (s. 21) har vård- och 
omsorgsnämndens yttrande kommenterats enligt följande. 
Kultur- och fritidsförvaltningens (Felskrivning? / Ut:s anmärkning) synpunkter har 
tagits i beaktande vid bearbetning av planförslag och planhandlingar. Detaljplanen 
möjliggör parkeringsanläggning för allmänhet samt trygghetsboende. Men det kräver 
inte att detta byggs. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven för bostäder och 
parkering enligt PBL kan uppfyllas. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen framhåller, gällande kommentaren, följande. Vård 
och Omsorg vidhåller sina synpunkter enligt sitt tidigare yttrande. Vård och Omsorg 
anser att målsättningen bör vara att tillgodose parkeringsbehovet med allmänhetens 
behov i åtanke. Kommunens ambition vid planläggningen bör därmed inte stanna vid 
att endast uppfylla de krav som Plan- och bygglagen uppställer. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    VoO.2021.0201 

Samråd för detaljplan; fastigheten Skatan 10 i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 8 juni 2021 beslutat att hålla detaljplan för 
fastigheten Skatan 10 tillgänglig för samråd. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande gällande detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §79, 2021-06-08. Samråd för detaljplan 

för Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Underrättelse om samråd. Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs 

kommun 
 Plankarta. Samråd för detaljplan; Skatan 10 i Eslövs kommun 
 Planbeskrivning avseende detaljplanen för Skatan 10 i Eslövs kommun 
 Trafikutredning avseende Skatan 10 i Eslövs kommun 
 Dagvatten- och skyfallsutredning 2021-01-18 avseende Skatan 10 i Eslövs 

kommun 
 Geo- och miljöteknisk undersökning avseende Skatan 10 i Eslövs kommun 
 PM biotopskydd fastigheterna Skatan- Gröngölingen i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Planområdet är beläget i östra Eslöv inom Berga. Det är idag planlagt som 
skolområde. På markytan finns en fotbollsplan samt grönområde. Syftet med den 
tilltänkta detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en industribyggnad. 
Detaljplanen ska möjliggöra en expansion av intilliggande industri med en 
ändamålsenlig tomt. 
 
Efter genomgång av samrådshandlingarna gör ansvarig handläggare följande 
bedömning. Detaljplaneförslaget innefattar ingenting som, i någon negativ mening, 
skulle kunna antas inverka på Vård och Omsorgs verksamhet. Förslaget bör därför 
lämnas utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna förslag till detaljplan för fastigheten 
Skatan 10 utan erinran. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 94    VoO.2021.0218 

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

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 juni 2021 (utskottets protokoll 2021 § 
94) beslutat att skicka förslag till detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4 
(förskolan Skogsgläntan) på granskning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning av detaljplan för del av Eslöv 53:4 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 94. Granskning av detaljplan för del av 

Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i Eslöv 
 Underrättelse om granskning Detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskolan 

Skogsgläntan) i Eslöv 
 Plankarta. Granskning av detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskolan 

Skogsgläntan) i Eslöv 
 Planbeskrivning. Granskning av detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskolan 

Skogsgläntan) i Eslöv 
 Samrådsredogörelse. Granskning av detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskolan 

Skogsgläntan) i Eslöv 
 Bilaga 1. Trafikbullerutredning, 2020-04-06. Granskning detaljplan för del av 

Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i Eslöv 
 Bilaga 2. Trafikbullerutredning, 2020-12-14. Granskning av detaljplan för del av 

Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i Eslöv 
 Bilaga 3. Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03. Granskning av 

detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i Eslöv 
 Bilaga 4. Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021. Granskning av detaljplan 

för del av Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i Eslöv 
 Bilaga 5. Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning, 2008-08-22. 

Granskning av detaljplan för del av Eslöv 53:4 (förskolan Skogsgläntan) i Eslöv 
 

Beredning 
Ansvarig handläggare noterar inledningsvis följande. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 8 september 2020 att skicka detaljplanen på samråd. 
Detaljplanen har varit utställd för samråd mellan den 25 september och 25 oktober 
2020. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 21 oktober 2020 (Vård- och 
omsorgsnämndens protokoll 2020 § 87) att lämna detaljplaneförslaget utan erinran. 
 
Efter samrådet har två huvudsakliga förändringar skett i planförslaget. Dels har 
området som planläggs för skola flyttats till den norra delen av planområdet. 
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Därutöver har området som planläggs för transformatorstation tagits bort. 
 
Efter genomgång av granskningshandlingarna gör ansvarig handläggare följande 
bedömning. Några skäl att göra någon annan bedömning än vad Vård och Omsorg 
tidigare har gjort föreligger inte. Planförslaget bör därför lämnas utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna detaljplan för del av Eslöv 53:4 
(förskolan Skogsgläntan) utan erinran. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 95    VoO.2021.0031 

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar om: 

- sommarbemanningen i förvaltningens verksamheter 
- utbildningsinsatser för Bergagårdens personal 
- samarbete med andra myndigheter och kommuner avseende skyddsmaterial under 
pandemin 
- förvaltningens förberedelser inför budget 2022 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 96  

Information från förvaltningen med anledning av covid-19  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar om läget gällande covid-19 inom Vård 
och Omsorg, samt kort om läget i regionen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 97    VoO.2021.0006 

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 98  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2021.0053-32 Ordförandebeslut, 2021-07-02. Ansökan om serveringstillstånd, 

Banker´s pub i Eslöv 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 99   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2021.0195-2 Motion. Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) angående 

avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs 
kommun 

VoO.2021.0195-1 Kommunfullmäktiges beslut §84, 2021. Remittering av motion 
från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer 
inom äldreomsorgen i Eslövs kommun 

VoO.2021.0196-1 Delegeringsbeslut. Anställningsbevis som Verksamhetschef för 
äldreomsorgen i Vård- och omsorgsförvaltningen i Eslövs 
kommun 

VoO.2021.0117-6 Lex Sarah-utredning 1346 

VoO.2021.0200-1 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion 
från Fredrik Ottesen (SD) m fl om att införa språkkrav i 
välfärden 

VoO.2021.0204-1 Förvaltningsrättens avgörande avseende överklagan om bistånd 
enligt socialtjänstlagen SoL 

VoO.2021.0205-1 Förvaltningsrättens avgörande avseende överklagan om bistånd 
enligt socialtjänstlagen 

VoO.2021.0208-1 Överklagan av beslut avseende ledsagarservice i samband med 
sjukresor/besök på vårdinrättning 

VoO.2021.0209-1 Överklagan av beslut avseende ledsagarservice med sjukresor/ 
besök på vårdinrättning 

VoO.2021.0210-1 Kommunfullmäktiges beslut § 97, 2021 Revidering av regler för 
deltagande i nämndsammanträde på distans, 2021-06-14 

VoO.2021.0211-1 Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program 
för näringslivsutveckling, 2021-06-22 

VoO.2021.0212-1 Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2021 Revidering av taxa för 
kopiering m m av allmänna handlingar, 2021-06-14 
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VoO.2021.0213-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99, 2021 
Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun 

VoO.2021.0214-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till 
vårbudget 2022 

VoO.2021.0160-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen 

VoO.2021.0215-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 89, 2021 
Antagande av lekplatsplan för Eslövs kommun 

VoO.2021.0219-1 Anställningsavtal som omvårdnadshandledare/usk vid Solhällan 

VoO.2021.0174-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 
beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0053-31 Tjänsteutlåtande; Ansökan om serveringstillstånd 

VoO.2021.0234-1 Överklagan av beslut avseende personlig assistans 

VoO.2021.0079-2 Dom angående bistånd enligt SoL 

VoO.2021.0079-3 Rättelse från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0210-2 Antagna regler för deltagande i nämndssammanträden på distans 

VoO.2021.0212-2 Antagen taxa för kopiering, avskrift, utskrift och digitalt 
utlämnande av allmänna handlingar 

VoO.2021.0215-4 Lekplatsplan. Bilaga 1: kartmaterial 

VoO.2021.0215-2 Lekplatsplan. Bilaga 3: Analys av Eslövs kommuns lekplatser 

VoO.2021.0215-3 Lekplatsplan. Bilaga 2: samtal med barn och enkäten 

VoO.2021.0215-5 Lekplatsplan. Målsättning och utvecklingsplan för lekplatser på 
allmän platsmark i Eslövs kommun 

VoO.2021.0211-2 Remissförslag. Program för näringslivsutveckling 

VoO.2021.0079-4 Beslut om rättelse 

VoO.2021.0066-3 Beslut från kammarrätten 
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VoO.2021.0126-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0126-3 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0117-7 §63 VoO Beslut om Lex Sarah-utredning 

VoO.2020.0620-2 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 

VoO.2020.0552-5 Förvaltningsrätten i Malmö avgörande i mål 13307-20 

VoO.2021.0133-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende mål nr 4749-
21 

VoO.2021.0177-1 Beslut från IVO avseende ansökan om tillstånd 

VoO.2021.0181-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0063-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0058-2 Dom från förvaltningsrätten 

VoO.2021.0137-3 Dom från Kammarrätten 

VoO.2021.0142-2 Dom från förvaltningsrätten 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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