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§ 126  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 127  

Ändring av föredragningslistan  

Ärendebeskrivning  
Tony Hansson (S) initierar ett ärende. Ordförande föreslår att ärendet läggs in på 
föredragningslistan mellan ärende 7 och 8. 

Beslut 
- Föredragningslistan fastställs i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 128  

Information om projektet demensboende  

Ärendebeskrivning  
Niklas Emgård, extern projektledare och Johanna Elfsberg, enhetschef ekonomi, höll 
en information om basutredningen för projektet demensboende. Vård- och 
omsorgsnämnden erhöll muntlig information samt redovisning via ett bildspel. 

Basutredningen är tänkt att klargöra de primära förutsättningarna för ett särskilt 
boende med inriktning mot demensboende och svara på frågorna – vad (utifrån 
behov av platser) är det som behöver byggas, var (befintliga lokaler eller nybyggnad, 
platsen kommer att påverkas av omfattning), av vem, och hur ska det drivas? 

Följande områden i basutredningen redovisades: 
- Befolkningsprognos 
- Nulägsesanalys 
- Statisticons behovsanalys 
- Befintliga boenden 
- Demografi - förväntat behov 
- Behov av ny platser 
- Mellanboenden 
- Referensprojekt 
- Forsatt arbete i projeketet och konsekvensanalys 

Beslutsunderlag 
 Basutredning särskilt boende 2021-11-11 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna 

Paragrafen är justerad 
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§ 129    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

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

Beredning 
Resultatet för oktober i förhållande till budget ligger på 2,4 mnkr (-7,9 mnkr, 
delårsresultatet). Nämnden blev beviljade 13,6 mnkr i delårsrapporten för Covid-19-
relaterade kostnader samt 3 mnkr gällande ökat försörjningsstöd. 

Äldreomsorgen redovisar ett resultat på -1,4 mnkr fördelat 2,3 mnkr på vård-och 
omsorgsboende, -13,5 mnkr på hemvården, 0,2 mnkr på rehab och -2,7 för 
sjuksköterske-enheten. Ett överskott redovisas på externa placeringar inom 
äldreomsorgen, 1,1 mnkr. Ersättning för Covid-19 relaterade kostnader ligger 
övergripande hos verksamhetschefen inom äldreomsorgen. 

Av hemvårdens underskott på 13,5 mnkr är 4,3 mnkr relaterat till en volymökning. 
Detta underskott redovisas under myndighet, ansvar 310000. 

Verksamhet funktionsnedsättning har ett positivt resultat på 4,5 mnkr. Personlig 
assistans ökar sitt underskott till -4,8 mnkr. LSS-boendena redovisar ett sammantaget 
överskott på 2,8 mnkr. Daglig verksamhet har ett överskott på 1,1 mnkr. Barn- och 
ungdomsverksamheten har en volymökning inom tillsyn och korttidsvistelse och 
redovisar ett underskott på 1,0 mnkr. Socialpsykiatrin redovisar fortsatt ett positivt 
resultat på 0,4 mnkr. Övergripande finns potter, vakanta tjänster samt ersättning för 
Covid-19 relaterade kostnader som generar ett överskott på 6,0 mnkr. 

Socialtjänsten över 18 år redovisar ett resultat på -2,9 mnkr. Både LVM-dygn och 
dygn i skyddat boende ligger över budgeterad nivå. Även boendegruppen har ett 
negativt resultat, -1,2 mnkr. 

Enheten för ekonomiskt bistånd redovisar ett förbättrat resultat på grund av 
tilläggsbudgeten på 3 mnkr. Totalt underskott ligger nu på -4,5 mnkr. 
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Försörjningsstöd ligger 5,3 mnkr över budgeterad nivå. Intäkter från 
Migrationsverket ligger 2,8 mnkr under budgeterad nivå. Kostnader gällande bl.a. 
lokalhyra, IT och tolktjänster ligger för närvarande under budgeterad nivå. 

Centralt redovisas ett överskott på 6,7 mnkr. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar på ett tillägg; Vård- och omsorgsnämnden önskar en 
fördjupad information på plats på sammanträdet i december 2021 från några 
enhetschefer från hemvården och vård- och omsorgsboende som visar på större 
underskott för en fördjupad förståelse av underskotten 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Tony Hanssons (S) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

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

- Vård- och omsorgsnämnden önskar en fördjupad information på plats på 
sammanträdet i december 2021 från några enhetschefer från hemvården och vård- 
och omsorgsboende som visar på större underskott för en fördjupad förståelse av 
underskotten. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 130  

Redovisning av investering i välfärdsteknik  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden beviljades enligt Kommunfullmäktiges beslut § 86, 
2020 "Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott" extramedel för IT-
utrustning till medarbetare samt digitala hjälpmedel inom demensvård och 
hemsjukvård. 

Anna-Lena Bosseldal-Malmborg och Jessica Jönsson, arbetsterapeut, ger en 
återrapportering av investeringen i välfärdsteknik. 
Följande återrapportering av hjälpmedel inom demensvård och hemsjukvård 
redovisas. 

Gungstol 
Syfte: Köptes in till Gjutaregården för avslappning och vila. 
Resultat: Väldigt nöjda brukare och personal. Väldigt positiva resultat. Oroliga 
brukare lugnas av att sitta/ligga i gungstolen. 

Hotellås 
Syfte: Slippa nyckelhantering, lättare för brukare att öppna lägenhetsdörr och att 
dörren alltid är låst när lägenheten lämnas. 
Resultat: Brukarna hade svårt att förstå tekniken, upplevde att de blev inlåsta utan 
vred (låsvred) på insidan av dörren. Svårt att förstå att dörren är låst automatiskt. 
Slutsats. Teknik som inte passar alla. 

Personvändare 
Två st personvändare för säng köptes in en till vård- och omsorgsboende och en till 
ett korttidsboende. 
Syfte: Minska störningar nattetid hos personer som behöver hjälp att bli vända. 
Minskad smärta och risk för trycksår. 
Resultat: Brukare på vård- och omsorgsboende som provat har inte tyckt om den. 
Har flyttat denna vändare till en brukare i ordinärt boende med hemtjänst och där har 
den fungerat bra. 
Slutsats: Kan användas för att ta bort nattbesök som stör. Skulle kunna användas mer 
för att förbättra arbetsmiljö. 

Spol-, tork- och uppresningsstöd på toalettstol 
Köptes in till korttidsboende. 
Syfte: Uppnå självständighet vid toalettbesök. Få möjlighet att prova produkten som 
en del i utredningen kring ev. bostadsanpassning. 
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Resultat: Krävs fackman för att flytta produkten. Upplevs som oflexibelt när rummen 
har använts till personer med kognitiv svikt, peronser med fallrisk eller korta 
personer då toaletten blir hög. Upplevs även som mer svårstädad. 
Slutsats. Bra produkt till rätt personer där den inte behöver flyttas. 

Snubblometer 
Syfte: Snubblometer. mätinstrument som registrerar brukarens rörelsemönster under 
dygnet och registrerar när och var brukaren snubblar till/ramlar. Denna data kan 
sedan utvisa när/var/hur det är störst risk för brukaren att ramla, t ex vid lågt 
blodsocker, vid vissa tider (natt t ex) osv. Insatser för att förhindra att brukaren 
ramlar kan då lättare göras. Mätning kan även göras efter t ex 6 veckors träning med 
sjukgymnast, för att se hur brukarens rörelsemönster ser ut före och efter 
sjukgymnastiken. 
Resultat: Har testats av två fysioterapeuter. Har provats på fem patienter och tre 
medarbetare. Produkten höll inte vad den lovade. Gick inte att få fram önskad 
information. Vardagssysslor registrerades som försämrat gångmönster. En person 
ramlade utan att snubblometern gav utslag. Gick inte att läsa av läge om personen var 
sittande eller liggande. Kan inte hanteras själv av brukaren. 

Behovskalkylator 
Syfte: Behovskalkylatorn hjälper till att räkna ut timmar för personlig assistans. 
Sådana kalkyler ta lång tid att räkna ut för hand och verksamheten ser stora 
tidsvinster med en sådan. Bidrar till korrekt beräkning och är därigenom mer 
rättssäkert. 
Resultat: Underlättar betydligt för handläggare. Sparar mycket tid. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 131    VoO.2021.0291 

Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten  

Ärendebeskrivning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har översänt förslag till riktlinjer för resor och 
möten. Nämnden önskar remissyttrande över förslaget senast den 30 november 2021. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 Remittering av 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 3, 2021-01-27. Remittering av 

förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Remissversion, förslag till riktlinjer för resor och möten 
 Rutin för distansarbete 
 

Beredning 
Förvaltningen noterar att det nu remitterade dokumentet från Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden behandlar aspekter rörande distansarbete. Bland annat 
anförs följande. ”Anställda med lämpliga arbetsuppgifter ska uppmuntras till 
distansarbete för att minimera transporter till och från arbetet […] En större andel 
distansarbete ger minskad restid samt en lägre miljöpåverkan, vilket leder till 
minskad trafikbelastning samt till vinster både för miljön och hälsan hos de anställda 
med en minskad stress […] De riktlinjer som kommunen har för distansarbete bör 
också kompletteras för att möjliggöra distansarbete i större utsträckning. 
Utvecklingen av arbete via digitala plattformar är något som bör löpa parallellt med 
ett ökat distansarbete. (s. 6 f.). 

Frågan om förutsättningarna för distansarbete samt dess lämpliga omfattning 
behandlas i Rutin för distansarbete. Rutinen är antagen av kommundirektören den 24 
juni 2021. I dokumentet framgår bland annat följande; Att utveckla, vårda och stärka 
relationer mellan grupper är svårare att göra på distans. Det är därför viktigt att 
träffas regelbundet på arbetsplatsen för att kunna utveckla tillitsfulla relationer och 
skapa goda förutsättningar för samarbete. Det planerade och regelbundna 
distansarbetet bör av denna anledning utgöra max 40-50 % av den totala arbetstiden 
(s. 2). 

Efter genomgång av det nu remitterande förslaget gör förvaltningen följande 
bedömning. Såsom den nu gällande rutinen för distansarbete beskriver, är 
distansarbete förenat med såväl fördelar som nackdelar. Det är inte enbart 
miljövinster som ska vägas in vid bedömningen av vad som är en lämplig omfattning 
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av distansarbete. Exempelvis ska även beaktas att regelbunden närvaro på 
arbetsplatsen är en förutsättning för att skapa ett gott samarbete och därmed ett gott 
resultat i arbetet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag lyfter dock enbart 
fram distansarbetets fördelar ur miljösynpunkt, vilket ger en snedvriden bild av en 
komplex fråga. 

För att undvika risk för att riktlinjer i flera parallella dokument lämnar motstridiga 
förklaringar gällande distansarbete, föreslår förvaltningen att avsnittet om 
distansarbete helt utesluts ur riktlinjer för resor och möten. Det är, för konsekvensens 
skull, mer lämpligt att kommunens överväganden - såväl kring distansarbetets för- 
som nackdelar – behandlas i ett sammanhang. Kommunens policy gällande 
distansarbete bör, i linje med detta resonemang, samlas inom ramen för ett och 
samma riktlinjedokument. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 132    VoO.2021.0299 

Samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021 att hålla förslag till 
detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv tillgängligt för 
samråd till och med den 1 december (Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 133 
2021). 

Beslutsunderlag 
 Samrådsyttrande gällande detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 

Eslöv 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133, 2021-10-12, Beslut om samråd 

för detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Underrättelse om samråd Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för samråd för detaljplan Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Planbeskrivning för samråd för detaljplan Åkermannen 10, 11 och del av 14 
 Riskbedömning för detaljplan Åkermannen 10 m.fl. i Eslöv 
 Antikvarisk förundersökning för Åkermannen 10, Granskningshandling 
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning för Åkermannen 10 i Eslöv 
 MUR tillbyggnad Kulturskolan (markteknisk undersökningsrapport) 
 PM - Geoteknik Tillbyggnad Kulturskolan 
 PM - Miljöteknisk markundersökning tillbyggnad Kulturskola 
 Trädrapport för Medborgarhuset 
 

Beredning 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av Lilla 
Teatern, säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och anpassas till 
omgivande bebyggelse och tydligt förhåller sig till att den ingår i ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljön. Syftet med detaljplanen är även att skydda den 
befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, och den stora eken då de är viktiga delar i 
kulturmiljön. Dagvatten ska tas om hand inom planområdet. 

Efter genomgång av handlingarna gör vård- och omsorgsförvaltningen följande 
bedömning. Planförslaget inverkar inte i någon negativ mening på Vård och 
Omsorgs verksamhet. Förslaget bör därför lämnas utan erinran. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna förslag till detaljplan för 
Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv utan erinran. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 133    VoO.2021.0286 

Revidering av delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Det finns behov av att göra förändringar i vård- och omsorgsnämndens 
delegeringsordning på grund av bl.a. nytillkommen ändring i lagstiftning, 
säkerställande av en enhetlig regeltillämpning, möjliggörande av ökad snabbhet i 
beslutsförfarandet och att likvärdiga delegationsregler tillämpas inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av delegeringsordning för Vård- och 

omsorgsnämnden 
 Förslag till revidering av delegeringsordning för Vård- och omsorgsnämnden 
 Förtydligande av förändringar i förslag till revidering för vård- och 

omsorgsnämndens delegeringsordning 
 

Beredning 
Vård och Omsorg har sett över hela delegeringsordningen och utarbetat ett förslag 
till revidering av vård- och omsorgsnämndens delegeringsordning. En del 
förändringar i utformning och rubricering av de olika delarna i delegeringsordningen 
har skett. Ett längre inledande textavsnitt avseende bestämmelser kring delegation 
har tillkommit. Även ett nytt avsnitt har tillkommit, GDPR-DSF, beslut avseende 
personuppgiftsbehandling. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till revidering 
av vård- och omsorgsnämndens delegeringsordning, att gälla från 1 december 2021. 

Beslutet skickas till  
Akten 

Paragrafen är justerad 
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§ 134  

Initiativärende från Tony Hansson (S), uppdra åt förvaltningschefen att 
utreda förutsättningar för att endast fullvaccinerad personal jobbar 
brukarnära  

Ärendebeskrivning  
 Tony Hansson (S) föreslår i ett initiativärende till vård- och omsorgsnämnden att 
vård- och omsorgsnämndens ska ge Vård och Omsorgs förvaltningschef följande 
uppdrag: 
- att undersöka förutsättningarna för att endast nyanställa fullvaccinerad 
personal som jobbar brukarnära, undersöka möjligheterna att omplacera ovaccinerad 
personal som jobbar brukarnära samt att komplettera detta med en risk-, sårbarhets- 
och väsentlighetsanalys. 
- att redovisa uppdraget på vård- och omsorgsnämndens sammanträdet i december 
2021. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge Vård och Omsorgs förvaltningschef i 
uppdrag att: 
- undersöka förutsättningarna för att endast nyanställa fullvaccinerad personal som 
jobbar brukarnära, undersöka möjligheterna att omplacera ovaccinerad personal som 
jobbar brukarnära samt att komplettera detta med en risk-, sårbarhets- 
och väsentlighetsanalys. 

- redovisa uppdraget på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december 2021. 

Beslutet skickas till 
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 135    VoO.2021.0031 

Information från verksamheten  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef och Ingrid Westerlund verksamhetschef hälsa och 
bistånd, informerade om följande: 

- Kommunens julgåva till anställda julen 2021 
- En ny enhetschef för rehab-enheten är anställd 
- Löneöversyn 
- Övergripande arbetsmiljötillsyn 

Covid-19-läget 
- Smittan har ökat igen i världen och även i Sverige. Inom Vård och Omsorgs 
verksamheter i finns det i nuläget inga smittade. Avseende vaccindos tre har 
alla boende inom särskilt boende, som önskat, fått en tredje dos. Även personalen 
inom särskilt boende har erbjudits en tredje vaccindos. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 136  

Redovisning av delegeringsbeslut i Platina  

 
VoO.2021.0313-3 Beslut 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 137    VoO.2021.0006 

Redovisning av delegeringsbeslut 2021  

Beslutsunderlag 
 Anställningar, september 2021 
 Delegationslista oktober 2021, SoL 
 Delegationslista oktober 2021, IFO 
 Delegationslista oktober 2021, LSS 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 138   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2021.0250-4 Kommunledningskontorets förslag till beslut. Yttrande över 

revisionsrapport "Granskning av bemanning och 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten 

VoO.2021.0124-2 Förvaltningsrätten i Malmös avgörande avseende överklagat 
beslut om ekonomiskt bistånd 

VoO.2021.0316-1 Kommunfullmäktiges beslut § 112, 2021 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2022 

VoO.2021.0317-1 Kommunfullmäktiges beslut § 121, 2021 Avsägelse från Kari 
Kaj��n (SD) från samtliga politiska uppdrag samt fyllnadsval 

VoO.2021.0319-1 Underrättelse om samråd. Detaljplan för Stehag 5:118 i Stehag, 
Eslövs kommun. Sammanträdesprotokoll 2021-10-12 

VoO.2021.0212-3 Reviderad taxa för kopiering av handlingar - tidigare utsänt 
dokument felaktigt 

VoO.2021.0153-7 Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2021 Antagande av 
bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun 2021-10-25 

VoO.2021.0153-8 Bostadsförsörjningsstrategi 2021 Riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Eslövs kommun 

VoO.2021.0083-5 Beslut om rätt att teckna beslutsattest för Vård och omsorg 
Funktionsnedsättning fr.o.m. 2021-06-28 

VoO.2021.0083-6 Beslut om rätt att teckna beslutsattest Vård och omsorg 
Verksamhet Äldre fr.o.m. 2021-09-29 

VoO.2021.0083-7 Beslut om rätt att teckna beslutsattest i Vård och omsorg 
funktionsnedsättning fr.o.m. 2021-06-28 

VoO.2021.0083-8 Beslut om rätt att teckna beslutsattest i Vård och omsorg 
verksamhet Äldre fr.o.m. 2021-09-29 
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VoO.2021.0326-1 Anställningsavtal avseenden omvårdnadshandledare/usk vid 
Solhällan fr.o.m. 2021-12-01 

VoO.2021.0327-1 Anställningsavtal avseende omvårdnadshandledare/usk vid 
Solhällan fr.o.m. 2021-11-22 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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