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§ 114  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 115    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för september 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 september 2021 
 Ekonomisk månadsrapport september 2021,2021-10-15 
 

Beredning 
Resultatet för september i förhållande till budget ligger på -10,2 mnkr (-7,9 mnkr, 
delårsresultatet). Nämnden har äskat 13,6 mnkr i delårsrapporten för Covid-19-
relaterade kostnader samt 3 mnkr gällande ökat försörjningsstöd. 
 
I ”Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021” 
(KS.2021.0004) har vård- och omsorgsnämnden blivit beviljade följande medel för 
2021: 
- 13,6 mnkr Covid-19 2021 
- 3 mnkr Försörjningsstöd 
- 1,5  mnkr Välfärdsteknologi 
- 0,25 mnkr nystart Karidal 
- 0,15 mnkr felaktiga utbetalningar (FUT) 
Dessa medel på totalt 18,5 mnkr är inkluderat i redovisat resultat. 
 
Äldreomsorgen redovisar ett resultat på -10,2 mnkr fördelat 2,6 mnkr på vård-och 
omsorgsboende, -11,5 mnkr på hemvården, 0,2 mnkr på rehab och -2,4 för 
sjuksköterske-enheten. Ett visst överskott redovisas på externa placeringar inom 
äldreomsorgen, 0,9 mnkr. 
 
Inom vård –och omsorgsboende varierar resultatet från 1,5 mnkr på Ölycke till -1,5 
mnkr på Gjutaregården. Ölyckes överskott är förväntat då enbart 14 platser av 20 är 
öppna. 
 
Hemvården hade i snitt 383 brukare med omvårdnadsinsatser under 2020. Snittet 
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under 2021 ligger på 404 brukare. För september redovisas 418 brukare. 
Myndigheten redovisar ett underskott på 4,3 mnkr, vilket kan härledas till 
volymökningen. Inom hemvården varierar resultatet mellan de geografiska 
områdena, från -0,1 mnkr i Norr till -3,7 mnkr i Ytter. 
 
Sjuksköterske-enheten har stora kostnader gällande bemanningspersonal, 10,7 mnkr. 
 
Verksamhet funktionsnedsättning har ett positivt resultat på 4,2 mnkr. Personlig 
assistans ökar sitt underskott till -4,0 mnkr. LSS-boendena redovisar ett sammantaget 
överskott på 2,8 mnkr. Daglig verksamhet har ett överskott på 0,9 mnkr. Barn- och 
ungdomsverksamheten har en volymökning inom tillsyn och korttidsvistelse och 
redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Socialpsykiatrin redovisar nu ett positivt 
resultat på 0,4 mnkr. Övergripande finns potter och vakanta tjänster som generar ett 
överskott på 4,9 mnkr. 
 
Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -2,2 mnkr. Både LVM-dygn och 
dygn i skyddat boende ligger över budgeterad nivå. Även boendegruppen har ett 
negativt resultat, -0,9 mnkr. 
 
Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat på -6,5 mnkr. Försörjningsstöd 
ligger 7,2 mnkr över budgeterad nivå. Intäkter från Migrationsverket ligger 2,3 mnkr 
under budgeterad nivå. Kostnader gällande bl.a. lokalhyra, IT och tolktjänster ligger 
för närvarande under budgeterad nivå. 
 
Centralt redovisas ett överskott på 4,6 mnkr. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 116    VoO.2021.0267 

Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport av kommunens 
hantering av riktade statsbidrag  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i granskning av riktade bidrag 
bedömt att kontrollen över hanteringen av riktade bidrag kan stärkas. Det finns ett 
etablerat arbetssätt inom de granskade nämnderna men arbetet behöver 
systematiseras. Detta för att minska risken för en personberoende hantering och 
tydliggöra ansvarsfördelningen. 
 
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var 
och en av rekommendationerna ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att 
vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar senast den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; yttrande gällande hantering av riktade statsbidrag 
 Missiv. Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av riktade 

statsbidrag 
 Revisionsrapport. Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av 

riktade bidrag 
 

Beredning 
Eslövs kommuns revisorer har granskat om kommunen har en tillräcklig kontroll 
över hanteringen av riktade statsbidrag, från identifiering av möjligheten att söka 
bidrag till återrapportering av utförda prestationer och eventuell återbetalning. I 
granskningen besvarades följande frågor: 
- Har nämnderna/styrelsen tillräckliga rutiner för identifiering av vilka riktade 
statsbidrag som finns att söka inom respektive område? 
- Har nämnderna/styrelsen ändamålsenliga rutiner för att söka och återsöka riktade 
statsbidrag? 
- Säkerställer nämnderna/kommunstyrelsen att de riktade statsbidragen används på 
ett ändamålsenligt sätt? 
- Sker det tillräcklig återrapportering till kommunstyrelsen och ansvarig nämnd? 
- Återspeglar redovisningen av medlen hur statsbidragen använts och vilka satsningar 
som de kopplats till? 
- Säkerställer kommunstyrelsen sitt övergripande ansvar vad gäller hanteringen av 
statsbidrag? 
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Den sammanfattande bedömningen är att kontrollen över hanteringen av riktade 
bidrag kan stärkas. Det konstateras att det finns ett etablerat arbetssätt inom de 
granskade nämnderna men att arbetet behöver systematiseras för att säkerställa en 
ändamålsenlig hantering samt förebygga risker för en personberoende hantering. 
Bidragen står för en väsentlig del av nämndernas budget vilket kräver ett 
systematiskt arbetssätt. Mot bakgrund av granskningens iakttagelser lämnas nedan 
rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden och 
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att: 
- Fastställa en process för hanteringen av bidragen i sin respektive nämnd. 
 
En processkartläggning är planerad hösten 2021 för att säkerställa att relevanta 
statsbidrag rekvireras inom utsatt tid samt att nämnden får information om relevanta 
statsbidrag som en del av budget- och bokslutsrapporten. 
 
Därtill rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att: 
- Upprätta en årlig sammanställning över vilka bidrag som har sökts i 
verksamheterna. 
 
En årlig sammanställning av statsbidrag 2022, inklusive tilltänkt 
användningsområde, har inkluderats i ramyttrandet för 2022. Vidare kommer en 
återkoppling av rekvirerade statsbidrag för 2021 samt bokförda kostnader bifogas 
årsbokslut 2021. 
 
- Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 
Delegationsordningen kommer att justeras för att inkludera ansökan av statsbidrag 
och EU-bidrag. Ett beslutsärende planeras i nämnden hösten 2021. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget 
och översänder detta till kommunrevisionen 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 118    VoO.2021.0121 

Välfärdsteknologisk plan för vård- och omsorgsnämnden 2021-2022  

Ärendebeskrivning  
Upprättad välfärdsteknologisk plan för Vård och omsorg, verksamhetsåren 2021 – 
2022, redogör för mål och syfte men också vilken välfärdsteknik som finns idag och 
vad som är planerat tillsammans med verksamheten under de kommande 
verksamhetsåren. Planen visar också vilka volymer av välfärdsteknik som finns i 
verksamheten, vilket kan vara till hjälp vid måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Välfärdteknologisk plan för vård- och omsorgsnämnden 2021-

2022 
 Förslag till Välfärdsteknologisk plan 2021-2022 
 

Beredning 
Vård och omsorg står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning som 
kommer att behöva mer av de tjänster som äldreomsorgen idag tillhandahåller. 
Dessutom en ökad andel patienter/brukare inom HSL, LSS och SOL. Det kommer att 
medföra ökade kostnaderna i verksamheten och utmaningar i att hitta medarbetare 
med rätt kompetens. Vi ser även att det gångna året med pandemin har satt sina spår 
och kraven på digitalisering har ökat. 
 
Med begreppet välfärdsteknik menar vi kunskapen om och användandet av teknik på 
ett smart sätt för att effektivisera och stödja arbetsprocesserna. Kompetensen hos 
medarbetarna behöver stärkas och utvecklas så att vi kan stödja användandet av 
välfärdsteknik. Välfärdsteknik ger både brukare, anhöriga och medarbetare nya 
möjligheter som underlättar vardagen, höjer livskvalitén och ökar valfriheten. Den 
stärker även integriteten och underlättar för ett självständigare liv. 
 
Planen redogör för verksamhetens behov, de utmaningar för implementering som vi 
står inför. Den stödjer sig på kommunens handlingsplan, de politiskt tagna målen och 
kommunens värdegrund. 
 
Sammanfattningsvis behöver vi utöka digitaliseringen inom Vård och omsorg för att 
tillgodose de utmaningar vi står inför för att öka kvalitén, valfriheten och för att 
frigöra resurser. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad välfärdsteknologisk 
plan. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 119    VoO.2021.0195 

Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av 
delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 84, att till vård- och 
omsorgsnämnden remittera en motion från Bertil Jönsson (C) om att avskaffa delade 
turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun. I motionen föreslås följande: 
- Att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. 
Remissvar ska ha lämnas till Kommunfullmäktige senast 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) angående 

avskaffande av delade turer inom vården 
 Kommunfullmäktiges beslut §84, 2021. Remittering av motion från Bertil 

Jönsson (C) angående avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs 
kommun 

 Motion. Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) angående avskaffande av 
delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun 

 

Beredning 
En ”delad tur” är ett arbetspass som delas upp med minst ett obetalt uppehåll i 
arbetspasset som uppgår till mer än en normalt förekommande rast (det vill säga mer 
än 60 minuter). 
 
Inom hemvården i Eslövs kommun förekommer inga delade turer. 
På fyra av kommunens vård- och omsorgsboende förekommer det delade turer. På 
två av boendena är det schemalagt en (1) delad tur var fjärde vecka per anställd och 
på de andra två boendena är det en (1) delad tur var tredje vecka per anställd. 
 
I bemanningshandboken för äldreomsorgen framgår att antalet delade turer ska 
minskas vilket också har skett. 
För att helt ta bort delade turer krävs det utökad grundbemanning på våra vård- och 
omsorgsboenden vilket det idag inte finns ekonomiska förutsättningar för. 
 
Förvaltningen föreslår därmed vård- och omsorgsnämnden att motionen ska anses 
besvarad. 
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Yrkanden 
Krister Carlberg (C) yrkar på att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen 
bifalles. 
Eva Rebbling (V) yrkar bifall till Krister Carlbergs (C) yrkande med instämmande av 
Pontus Löfdahl (KD), Jeanette Flankéus (SD) och Marlen Ottesen (SD). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Krister Carlbergs (C) 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad. 

Reservationer 
Krister Carlberg (C), Eva Rebbling (V), Pontus Löfdahl (KD), Jeanette Flankéus 
(SD) och Marlen Ottesen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 120    VoO.2021.0200 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85, att remittera en motion från 
Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden. I motionen föreslås 
följande: 
- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) m.fl om att 

införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) m fl om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion. Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) m fl om att införa 

språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
Språk och kommunikation är av stor vikt för att garantera en god vård och omsorg 
samt för att upprätthålla patientsäkerheten. Inom vård och omsorg är skriftlig och 
muntlig dokumentation grundläggande förutsättningar för en fungerande verksamhet. 

Idag arbetar förvaltningen med kompetensbaserad rekrytering. Lägsta 
utbildningsnivå för anställning inom Vård och Omsorg är undersköterska. För att bli 
antagen till undersköterskeutbildning måste behörighetskraven avseende svenska 
språket uppfyllas. Legitimerad personal måste uppfylla språkkrav enligt 
Europarådets referensram för språk, nivå C1. Några sådana krav finns inte för 
omvårdnadspersonal. Eftersom språkförståelsen är avgörande i mötet med 
medborgaren läggs stor vikt vid språkkunskaper under rekryteringsprocessen samt 
vid delegeringsutbildningen. 

I rekryteringsprocessen vid nyanställning samt även i introduktionsutbildningen 
ingår olika moment som kräver att man behärskar svenska språket i både tal och 
skrift för att komma vidare i processen. Den anställde ska dels kunna hantera de 
dokumentationskrav som ställs samt kunna kommunicera med brukare och kollegor. 
Bristande kompetens i svenska språket kan därmed fångas upp under denna process. 
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Det har dock blivit allt svårare att rekrytera personal till vården och omsorgen. Under 
sommaren anställs därför en viss del outbildad personal för att klara bemanningen. 
Det är även här en viktig parameter att dessa klarar språkkraven som ställs. 
Ambitionen är att de genom sommarvikariat får upp intresset att utbilda sig inom 
vård och omsorg. Detta gör kanske att vård och omsorg bättre kan klara av 
kommande rekryteringsutmaningar. 

När det trots kraven ovan uppdagats brister gällande svenska språket har åtgärder 
satts in för att minimera risker samt säkra kvalitet och säkerhet. 

Verksamheterna idag speglar bilden av Eslövs kommuns befolkningsstruktur. Med 
en ökande äldre befolkning och utmaningar att rekrytera personal till vård- och 
omsorgen kommer kompetens gällande språk vara en viktig del i 
kompetensförsörjningsplanen som vård- och omsorgsnämndens håller på att ta fram. 

För att möta framtidens behov med en ökande äldre befolkning och rekrytering är det 
en utmaning att sätta en nollvision vid språkförbistringar men av största vikt att i 
kompetensförsörjningsplanen sätta språk som en väldigt viktigt parameter. 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att, genom ovan beskrivna 
språkkrav, anse motionen besvarad. 

Yrkanden 
Marlen Ottesen (SD) och Jeanette Flankéus (SD) yrkar på att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Marlen Ottesens (SD) och Jeanette Flankéus (SD) yrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

Reservationer 
Marlen Ottesen (SD) och Jeanette Flankéus (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 121    VoO.2021.0290 

Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2022  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om sammanträdestider för år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden 2022 
 

Beredning 
Vård och Omsorg föreslår vård- och omsorgsnämnden att sammanträdena i likhet 
med tidigare år hålls på onsdagar med start kl. 16.00. 
 
Sammanträdesdagar för 2022 föreslås enligt följande; 19 januari, 16 februari, 16 
mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november 
och 14 december. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
sammanträdesdagar och sammanträdestid. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 122    VoO.2021.0284 

Val av ledamot och ersättare till Rådet för Hälsa och Trygghet  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till Rådet för 
hälsa och trygghet fram till och med 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Val av ledamot och ersättare till Rådet för hälsa och trygghet 
 

Beredning 
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december 2019 utsågs en 
ledamot och en ersättare till Rådet för hälsa och trygghet. Vanligtvis utses 
representanter för hela mandatperioden men av någon anledning utsågs dessa endast 
på ett år, fram till och med 31 december 2020. 
 
På grund av pandemin har Rådet för hälsa och trygghet inte hållit sammanträde på 
mer än ett år. Det har därför inte uppdagats förrän nu att det inte utsetts 
representanter från alla kommunens nämnder avseende resterande del av 
mandatperioden. 

Yrkanden 
Ledamöterna i Socialdemokraterna och moderaterna föreslår Tony Hansson (S) som 
ledamot i Rådet för hälsa och trygghet. 

Eva Rebbling (V) föreslår, med instämmande av Pontus Löfdahl (KD), Krister 
Carlberg (C) som ersättare i Rådet för hälsa och trygghet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan utse Tony Hansson (S) som ledamot i Rådet för 
hälsa och trygghet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ordföranden frågar sedan om nämnden kan utse Krister Carlberg (C) som ersättare i 
Rådet för hälsa och trygghet och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Beslut 
- Tony Hansson (S) utses som ledamot i Rådet för hälsa och trygghet fram till och 
med 31 december 2022. 

- Krister Carlberg (C) utses som ersättare i Rådet för hälsa och trygghet fram till och 
med 31 december 2022. 
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Beslutet skickas till  
Rådet för hälsa och trygghet 

Paragrafen är justerad 
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§ 123    VoO.2021.0031 

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef, informerar om: 
- Rån hos en brukare inom hemvården 

- Konferens för ung kompetens 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 124    VoO.2021.0006 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Beslutsunderlag 
 Delegationslista sep -2021 LSS 
 Delegationslista sep - 2021 SoL 
 Delegationslista sep - 2021 IFO 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 125   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2021.0247-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 

beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0276-1 Överklagan avseende beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0277-1 Överklagan avseende beslut enligt SoL 

VoO.2021.0280-1 Överklagan avseende beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0291-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 
Remittering av förslag till riktlinjer för resor och möten 

VoO.2021.0298-1 Överklagan avseende beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0250-3 Kommunstyrelsens beslut § 207, 2021. Yttrande över 
revisionsrapport "Granskning av bemanning och 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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