
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin-Möller, Stadshuset kl. 16:00-18:55  
  
Beslutande Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 

Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 
Marlén Ottesen (SD) §§2-12 
Agneta Nilsson (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Jeanette Flankeus (SD) 
Anette Palm (S) 
Bodil Löfström (S)  ersätter Gabriel Barjosef (S) 
Eva Bengtsson (S)  ersätter Tony Hansson (S) (ordförande) 
Mats Andersen (SD) §1 ersätter Marlén Ottesen (SD) 
Pontus Löfdahl (KD)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anette Thorp (M) 
Hans-Ove Lunde (M) 
Mats Andersen (SD) §§2-12 
Linus Walemo (SD) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (Förvaltningschef) 

Helena Nilsson (Nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Agneta Nilsson (S) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-01-25   
  
Protokollet omfattar §§1-12 
 

  

1 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 
Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Lena Hugosdotter Sundberg 

(M) 
 

 

Justerande   
  Agneta Nilsson (S)  

 

  

2 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Innehåll 
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§3 Ekonomisk månadsrapport 2021 
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§6 Uppföljning av intern kontroll 2021 

§7 Plan för intern kontroll 2022 
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Säkerställa vaccinationsgraden hos befintlig personal som jobbar 
brukarnära samt återkomma till vård- och omsorgsnämndens nästa 
sammanträde (januari 2022) med en rapport 

§9 Måltidsöverenskommelse 2022 

§10 Förvaltningschefen informerar, 2022 

§11 Borttagen på grund av sekretess 

§12 Anmälningar för kännedom 

 

 

  

3 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 1  

Deltagande på informationsdelen av vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde 19 januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden förslår att Tony Hansson (S) får delta på 
informationsdelen av mötet för att kunna lämna upplysningar till vård- och 
omsorgsnämnden i enlighet med 6 kap. 26 § kommunallagen. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Tony Hansson (S) får delta på 
informationsdelen av mötet för att kunna lämna upplysningar till vård- och 
omsorgsnämnden i enlighet med 6 kap. 26 § kommunallagen. 

Paragrafen är justerad 
 

  

4 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 2  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
- Agneta Nilsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    VoO.2021.0002 

Ekonomisk månadsrapport 2021  

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

Beredning 
Det redovisade resultatet för helår 2021 uppgår till 0,7 mnkr. Utförlig analys 
redogörs för i rapporten Bokslut 2021. 

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

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    VoO.2021.0409 

Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut 2021 i enlighet med 
kommunledningskontorets direktiv. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsbokslut 2021 
 Årsbokslut 2021 
 Fördjupat årsbokslut 2021 
 Driftsredovisning med generella statsbidrag 
 

Beredning 
Årsbokslutet innehåller beskrivning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag, årets 
händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt investeringar. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till 
budget. 

I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 
5,2 mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning 
för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021. 

Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för 
covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 11,8 
mnkr. Anledningen till att detta betalts ut under 2021 är att ansökningsperioderna 
gick ut sent under 2020 samt i början av 2021. Ersättningarna avser exempelvis 
ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020. 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 
mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet 
beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp 
detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland annat extra inköp 
som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning 
inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de 
kohortavdelningar som öppnats. Kohortavdelningen på Vårlöken stängdes i juni 
2021. Vård- och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr 
för underskott inom ekonomiskt bistånd. 
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Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden antar årsbokslut 2021 och översänder det till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    VoO.2022.0010 

Information om lokalförsörjningsplanen  

Ärendebeskrivning  
Enhetschef ekonomi och administration, Johanna Elfsberg, chef håller en information 
om arbetet med lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 
 PLAN för lokalförsörjning 2023-2027 för Vård och Omsorg med utblick 2035 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 6    VoO.2021.0252 

Uppföljning av intern kontroll 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska nämnderna årligen rapportera 
utförda åtgärder avseende intern kontroll till kommunstyrelsen och 
kommunrevisionen. För år 2021 fanns kontrollmomenten inom kategorierna 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, 
riktlinjer med mera. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontroll 2021 
 Uppföljning av intern kontroll år 2021 
 Förteckning över aktuella kontrollmoment 2021 
 

Beredning 
I bifogat dokument ges en kortfattad sammanställning gällande utfallet av 
genomförda kontrollmoment. Där framgår också att en del kontrollmoment inte 
längre behöver utföras inom ramen för intern kontroll. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontroll 
2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 7    VoO.2021.0253 

Plan för intern kontroll 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år lämna en plan 
för intern kontroll med angivna kontrollmoment till kommunstyrelsen och 
kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Plan för intern kontroll 2022 
 Bruttolista efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys 
 

Beredning 
Av bifogat dokument, ”Bruttolista efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys” 
framkommer att sammanlagt 19 risker beskrivs i listan. Av dessa föreslås sju bli 
kontrollmoment inom intern kontroll, att fem hanteras genom egenkontroll samt att 
resterande sju risker för närvarande lämnas utan åtgärd. 

Det är följande sju risker som föreslås bli kontrollmoment inom intern kontroll: 
- Risk för att brukare på vård- och omsorgsboende råkar ut för ett trycksår. Enligt 
kvalitetsregistret Senior Alert ska inga trycksår behöva uppstå. 
- Risk för felaktig utbetalning inom ekonomiskt bistånd. 
- Risk för att sakna behörig personal. 
- Risk för att friskhälsotalet är lägre än vad det skulle kunna vara. 
- Risk för att brukare utan lagstöd utsätts för tvång/begränsningar. 
- Risk för förlängt biståndsberoende och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd om 
aktiv planering mot egenförsörjning saknas. 
- Risk för att brukares ekonomiska medel hanteras felaktigt vid ”hantering av egna 
medel”. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna plan för intern kontroll 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 8    VoO.2021.0331 

Redovisning av vård- och omsorgsnämndens beslut § 147, 2021. 
Säkerställa vaccinationsgraden hos befintlig personal som jobbar 
brukarnära samt återkomma till vård- och omsorgsnämndens nästa 
sammanträde (januari 2022) med en rapport  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämnden gav på nämndens sammanträde 15 december 2021 §147, 
förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa vaccinationsgraden (covid-19) hos 
befintlig personal som jobbar brukarnära, samt återkomma till vård- och 
omsorgsnämndens nästa sammanträde med en rapport. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Redovisning av vård- och omsorgsnämndens beslut § 147, 

säkerställa vaccinationsgraden hos personal som arbetar brukarnära 
 Vård- och omsorgsnämndens  beslut §147. Redovisning av vård- och 

omsorgsnämndens uppdrag, § 134, 2021, avseende förutsättningar för att endast 
ha fullvaccinerad personal som jobbar brukarnära 

 

Beredning 
Vård och Omsorg har fler än tusen anställda som jobbar brukarnära, majoriteten av 
dessa arbetar med vård och omsorg inom hemvården, på vård- och omsorgsboenden 
samt inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och hälsa och bistånd. 

Register över vilka i personalen som vaccinerat sig mot covid-19 alternativt valt att 
avstå får ej föras då det inte finns någon rättslig grund för detta. En arbetsgivare kan 
inte heller tvinga någon till vaccinering då det är ett medicinskt ingrepp och ett 
sådant tvång skulle strida mot grundlagen. Däremot förs en ständig dialog med 
personalen om vikten av vaccinering och uppmuntrande till vaccinering, allt för att 
höja vaccinationsgraden inom verksamheterna. I denna dialog har frågan om 
vaccinering ställts. Det är frivilligt att svara och uppgifterna om antalet vaccinerade 
blir därmed en uppskattning som arbetsgivaren får göra. Majoriteten av alla som 
arbetar brukarnära har fått frågan huruvida de är vaccinerade eller ej och totalsiffran 
för alla verksamheterna är att 82 procent av personalen som arbetar brukarnära är 
vaccinerade mot covid-19. 

Yrkanden 
Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

12 ( 19 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-19 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 
- godkänna förvaltningens rapport, 
- ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta föra en aktiv dialog för att höja 
vaccinationsgraden hos personalen i Vård och Omsorgs olika verksamheter. 

  

  

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    VoO.2021.0410 

Måltidsöverenskommelse 2022  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämndens överenskommelse med Servicenämnden avseende 
måltider för vård- och omsorgsboenden samt Alegården, daglig verksamhet och 
Aktivitetshus Kvarngatan löpte ut den 31 december 2021. 

Överenskommelsen gäller leveranser av lunch, middag, aptitretare (7 st) samt 
livsmedel efter beställning till kommunens vård- och omsorgsboenden; Bergagården, 
Gjutaregården, Kärråkra, Solhällan, Trollsjögården, Vårlöken, Ölycke. Den gäller 
också servering av lunch till dagverksamheten Alegården. 

Överenskommelsen gäller tillagning och packning av lunch samt livsmedel efter 
beställning för Daglig Verksamhet och Aktivitetshus Kvarngatan. 

Överenskommelse, kvalitetsdeklaration och villkor för 2022 har tagits fram av med 
tjänstepersoner på Serviceförvaltningen och Vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Måltidsöverenskommelse 2022 
 Överenskommelse inklusive villkor, kvalitetsdeklaration, prislista för Vård och 

Omsorg 2022 
 

Beredning 
Överenskommelsen för Vård och Omsorg föreslås förlängas med oförändrade villkor 
från och med den 1 januari 2022 tills nya överenskommelser ersätter nuvarande dock 
som längst till den 31 december 2022. 

I överenskommelsen ingår kvalitetsdeklaration, villkor och prislista för respektive 
verksamhetsområde avseende måltider. 

Prisuppräkning om 2 procent sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av 
Budget 2022. 

Serviceförvaltningen och Vård och Omsorg kommer under 2022 samarbeta för att ta 
fram ett nytt upplägg av serviceabonnemang gällande måltider. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner måltidsöverenskommelse för 2022 från och 
med 1 januari. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
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Paragrafen är justerad 
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§ 10    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om följande: 
- läget inom förvaltningen har varit väldigt ansträngt senaste tiden pga. hög 
smittspridning och hög sjukfrånvaro inom personalen. 
- den ansträngda personalsituationen i verksamheterna samt vissa leveranssvårigheter 
har lett till beslut om att alla beställningar av skyddsmaterial ska göras direkt till 
pandemilagret från och med måndagen den 17 januari. 
- underlag inför beslut om byggnation av nytt vård- och omsorgsboende med 
inriktning på demens, beräknas vara klart till nämndens sammanträde i februari. Det 
är ett omfattande projekt med många aspekter att ta hänsyn till. 
- ny enhetschef inom hemvården (område Öster) är anställd. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 11    VoO.2021.0006 

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 12   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2021.0371-1 Yttrande över remiss av SOU 2021:69 

VoO.2021.0373-1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §  162, 2021 Planering 
av resultatdialoger för 2022. Sammanträdesprotokoll 2021-12-
07 

VoO.2021.0348-9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 162, 2021 
Godkännande av hyresavtal för Vårlöken, Solvägen 35. 
Sammanträdesprotokoll 2021-12-07 

VoO.2021.0080-7 Underrättelse om granskning gällande detaljplan för fastigheten 
Falken 10 i Eslöv, Eslövs kommun. 

VoO.2009.0228-4 Expediering servicenämndens beslut § 155, 2021 Omförhandlat 
hyresavtal med Eslövs Bostads AB för Karidal, Lammet 14, 
beslut 

VoO.2021.0401-1 Kommunfullmäktiges beslut §153, 2021. Motion från Fredrik 
Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 

VoO.2021.0406-1 Remittering av Trafikstrategi i Eslövs kommun, §224 

VoO.2021.0406-4 Remittering av Trafikstrategi i Eslövs kommun, §198 

VoO.2021.0372-1 Kommunstyrelsen beslut §246, 2021 Årlig lägesrapport 2021 för 
integration av nyanlända i Eslövs kommun, 
sammanträdesprotokoll 2021-11-30 

VoO.2021.0372-2 Lägesbild avseende Eslövs kommuns beredskap och kapacitet i 
mottagandet av nyanlända, asylsökande och ensamkommande 
barn och unga under 2021 

VoO.2021.0372-3 Lägesrapport 2021 avseende integration av nyanlända i Eslövs 
kommun. 

VoO.2021.0371-2 Förslag till remissvar för Eslövs kommun avseende SOU 
2021_69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet 
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Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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