
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-18 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Sahlin, Stadshuset - Eslöv kl. 16:00-19:02  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Lena Hugosdotter Sundberg (M) (vice ordförande) 
Krister Carlberg (C) (2:e vice ordförande) 
Marlén Ottesen (SD) 
Agneta Nilsson (S) 
Eva Rebbling (V) 
Bo-Göran Hansen (M) 
Anette Palm (S) 
Pontus Löfdahl (KD)  ersätter Mirsen Ülger (KD) 
Eva Bengtsson (S)  ersätter Gabriele Goldhammer (S) 
Linus Walemo (SD)  ersätter Jeanette Flankeus (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans-Ove Lunde (M) 
Bodil Löfström (S) 
Anna Lorentzon (L) 
Linda Englund (S) 

  
Övriga närvarande Josef Johansson (förvaltningschef) 

Ingrid Westerlund (verksamhetschef) 
Helena Nilsson (nämndsekreterare) 
Sofia Persson (verksamhetschef) 
Negar Jalilpour (verksamhetschef) 

  
Utses att justera Krister Carlberg (C) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-05-18   
  
Protokollet omfattar §50, §54 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Nilsson  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Krister Carlberg (C)  
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Innehåll 
 

§50 Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport om kommunens 
avtalshantering 

§54 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
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§ 50    VoO.2022.0053 

Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport om kommunens 
avtalshantering  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i granskningen av kommunens 
avtalshantering bedömt att detta arbete till stor del sker ändamålsenligt. 
Revisionen ser dock att det återstår en del arbete från kommunstyrelsens sida att 
säkerställa en enhetlig hantering och uppföljning av avtal. 
 
Utifrån granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen och nämnderna att: 
Se över hur avtal registreras och förvaras. 
Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om rutiner och 
riktlinjer. 
Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs. 
Säkerställa att avtalsuppföljning sker. 
Stärka den interna kontrollen och se till att avtalshantering ingår i risk- och 
väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll. 
Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de följs. 
 
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 ovan ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer 
att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport om 

avtalshantering 
 Missiv avtalshantering, Eslövs kommun 
 Granskningsrapport avtalshantering, Eslövs kommun 
 Godkännande av anstånd för yttrande 
 

Beredning 
Åtgärder inom inköps- och upphandlingsenheten som pågår eller preliminärt planeras 
och som omfattar hela Eslövs kommun. 
Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om rutiner och 
riktlinjer. 
- Obligatorisk beställar- och inköpsutbildning pågår 
Säkerställa att avtalsuppföljning sker. 
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- Avtalsförvaltningsplan plus uppföljningsmodul planeras 
Stärka den interna kontrollen och se till att avtalshantering ingår i risk- och 
väsentlighetsanalysen inom ramen för intern kontroll. 
- Punkt i kommande plan för intern kontroll planeras 
Förtydliga rutiner för avvikelserapportering och säkerställa att de följs. 
- Det har nyligen införts en ny rutin ”Rapportera avvikelse hos leverantör” både i 
beställningsportal och på intranät. Information om denna rutin finns på intranät. 
 
Mot bakgrund av granskningens iakttagelser föreslås nedan åtgärder på punkter inom 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
Se över hur avtal registreras och förvaras. 
- Alla avtal exkl. hyreskontrakt i andra hand ska registreras i kommunens dokument- 
och ärendehanteringssystem. 
- Alla upphandlade avtal med ett kontraktsvärde på 100 000 kronor och uppåt ska 
även registreras i kommunens avtalsdatabas. 
- Alla avtal beräknas vara registrerade 2022-12-31. 
Säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs. 
- Införs som en punkt i plan för intern kontroll avseende år 2023. 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunrevisionen 

Paragrafen är justerad 
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§ 54    VoO.2022.0090 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd  

Ärendebeskrivning  
Melliander och Molin AB (559081-5568) har ansökt om stadigvarande tillstånd att 
året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker på Gertruds kök och bar, Storgatan 14 i Eslöv. Den sökta 
serveringstiden är 11.00 – 01.00. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
 Ansökan 
 Justering av ansökan 
 Aktiebok 
 Uppgifter från Ratsit 
 Tjänsteanteckning (Polisen) 
 Underlag från Skatteverket 
 Yttrande från räddningstjänsten 
 Registrering av livsmedelsverksamhet 
 Skuldebrev 
 Kompletterande uppgifter samt meny 
 Intyg om kunskapsprov 
 Transaktionsinformation handpenning 
 Kontodetaljer samt kvittens (560 000 kr) 
 Kontoudrag 1 mars-31 mars 
 Hyresavi 
 Tjänsteanteckning (besök i lokalen) 
 Skiss 
 

Beredning 
Tillämpliga bestämmelser framgår i huvudsak av 8 kap. alkohollagen. 

Ansvarig handläggare noterar inledningsvis följande. Det sökande bolaget har 
tidigare haft serveringstillstånd i aktuella lokaler. Magnus Melliander och Lisa Molin 
har nu förvärvat samtliga aktier i bolaget samt inträtt i bolagets styrelse. De tidigare 
styrelseledamöterna har lämnat styrelsen. De nya ägarna har uppgett följande. 
Verksamheten ska rikta sig till kunder som önskar äta bra mat som lagats från 
grunden. 

Vid handläggningen av ärendet har yttrande respektive underlag inhämtats från 
Polisen, Skatteverket och räddningstjänsten. Därutöver har inhämtats handling från 
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Eslövs kommun, miljö och samhällsbyggnad, gällande lokalens registrering som 
livsmedelsanläggning. 

Polisen har uppgett följande. Bolagets styrelseledamöter förekommer inte i Polisens 
register. Myndigheten har ingen erinran mot att det sökta serveringstillståndet 
beviljas. 

Av underlaget från Skatteverket framgår i huvudsak följande. Det sökande bolaget är 
registrerat för F-skatt, moms samt som arbetsgivare. Varken bolaget eller dess två 
styrelseledamöter har några aktuella skatteskulder hos Kronofogden. Några sådana 
skulder har inte heller varit aktuella under den senaste treårsperioden. 

Av yttrande från räddningstjänsten framgår följande. Lokalen anses vara godtagbar 
ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Av handling från miljö och samhällsbyggnad framgår att den aktuella lokalen är 
registrerad som livsmedelsanläggning. 

Sökanden har inlämnat bl.a. följande. Redogörelse för finansieringen av förvärvet 
med bifogade kontoutdrag, hyresavi, till visande av bolagets dispositionsrätt till 
lokalen, samt en meny. 

Beträffande finansieringen har styrelseledamöterna uppgett följande. De har haft 
utgifter för förvärv av bolagets aktier om sammanlagt 620 000 kronor samt utlägg 
om ca. 45 000 kr under övergångsprocessen. Under mars månad har de haft utgifter 
för inköp av diverse varor om sammanlagt 75 000 kr. De har finansierat kostnaderna 
genom ett lån med en bostad som säkerhet samt med egna medel. Överföring av 
medel har redovisats genom inlämnat skuldebrev samt bankkontoutdrag. 

Menyn upptar ett varierat utbud av såväl förrätter, huvudrätter samt efterrätter. Enligt 
handläggarens bedömning uppfyller matutbudet det krav som alkohollagen uppställer 
för stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten. 

Magnus Melliander har, med godkänt resultat, avlagt föreskrivet kunskapsprov. 

Ansvarig handläggare har besökt serveringsstället. Lokalerna har därvid avsynats. I 
samråd med sökanden har den tilltänkta serveringsytan markerats på skiss. Följande 
har antecknats. Lokalerna innefattar ett restaurangkök som kan anses uppfylla de 
krav alkohollagen ställer för stadigvarande tillstånd för alkoholservering till 
allmänheten. Serveringsytan, som innefattar en uteservering, är överblickbar samt 
utrustad med sittplatser i tillfredställande antal. 
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Efter genomgång av samtliga handlingar i ärendet gör ansvarig handläggare följande 
bedömning. Några omständigheter som, enligt alkohollagen, utgör hinder mot att 
bevilja det sökta tillståndet föreligger inte. Ansökan bör därför bifallas. 

Beslut 
- Melliander och Mollin AB (559081-5568) beviljas stadigvararande tillstånd att året 
runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 
på Gertruds kök och bar, Storgatan 14 i Eslöv. 
- Serveringstiden är kl. 11.00-01.00. 
- Serveringsytan framgår av aktbilaga 25. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Sökanden 
Polisen 
Länsstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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