
 
 

 

 
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, 2022-05-24   
  
Protokollet omfattar §§46-49, §§51-53, §§55-60 
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Innehåll 
 

§46 Val av protokolljusterare 

§47 Information från hemvården 

§48 Ekonomisk månadsrapport 2022 

§49 Vårprognos 2022 

§51 Kvalitetsberättelse 2021 

§52 Information om olika delegeringsbeslut på myndighetsenheten 

§53 Revidering av delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden 

§55 Samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun 

§56 Granskning av detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 
Eslövs kommun 

§57 Utnämning av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden 

§58 Förvaltningschefen informerar, 2022 

§59 Redovisning av delegeringsbeslut 2022 

§60 Anmälningar för kännedom 
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§ 46  

Val av protokolljusterare  

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

Paragrafen är justerad 
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§ 47  

Information från hemvården  

Ärendebeskrivning  
Martin Borg, enhetschef, Martina Johansson, planerare och Liselott Svensson, 
systemförvaltare håller en information om digitalisering av hemvårdens rutter. 

Hemvårdens rutter har tidigare planerats manuellt av planeraren. Digital planering av 
hemvårdens rutter håller på att införas, hemvårdsområde Väster är första enheten 
inom hemvården i kommunen som inför detta. Systemet som används ett 
ruttoptimeringsprogram som är ett stöd för att få till det mest optimala schemat för 
personalen i hemvården 

Målet med digitaliseringen är att få en bättre och skälig arbetsmiljö för personal och 
planerare, höja kvalitén på vård och omsorg och därigenom skapa en större trygghet 
för brukarna, samt även en bättre ekonomi. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 48    VoO.2022.0001 

Ekonomisk månadsrapport 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk månadsrapport för april 2022 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 april 2022 
 Ekonomisk månadsrapport april 2022 
 

Beredning 
Det redovisade utfallet för april 2022 uppgår till -4,4 mkr. Utfall för perioden januari 
till april 2022 samt helårsprognos analyseras i rapporten Vårprognos 2022. Prognos 
för helår beräknas till runt -38 mnkr. Prognosen är osäker då flera statsbidrag 
gällande 2022 fortfarande inte är beslutade av Socialstyrelsen. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad ekonomisk rapport för 
april 2022 och översända den till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
 

  

6 ( 24 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-05-18 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 49    VoO.2022.0183 

Vårprognos 2022  

Ärendebeskrivning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till vårprognos för år 2022. Beräkningarna 
baseras på redovisat resultat per den 30 april 2022 samt den information som har 
framkommit vid uppföljning av ekonomi med enhetschefer och verksamhetschefer 
inom Vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårprognos 2022 
 Vårprognos 2022 vård- och omsorgsnämnden 
 Driftsredovisning och verksamhetsmått Vårprognos 2022 
 

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 30 april en avvikelse på -4,4 mnkr i 
förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för 
sjuklönekostnader för december 2021 och första kvartalet 2022 om totalt 5,2 mnkr. 
Lönekompensationen är ej intagen i budgeten för april vilket hade förbättrat utfallet 
mellan 0,5-1 mnkr. I utfallet per den 30 april saknas kostnader för vård- och omsorgs 
IT-arbetsplatser vilket beräknas till cirka 1,5 mnkr. 

Prognos för helår 2022 beräknas till en avvikelse på -38,3 mnkr. Det finns stora 
osäkerheter i prognosen beroende på alla externa påverkansfaktorer samt hur 
statsbidragen inom äldreomsorgen faller ut under året. 

Nedan bifogas en sammanställning över helårsprognoserna för samtliga 
verksamheter. 

Sammanfattning av helårsprognos för 2022: 
Äldreomsorg - 4,9 mnkr 
Funktionsnedsättning - 8,2 mnkr 
Socialtjänst över 18 år - 12,5 mnkr 
Ekonomiskt bistånd - 16,0 mnkr 
Övergripande + 3,3 mnkr 

Totalt - 38,3 mnkr 

Förvaltningens förslag till beslut: 
Vårprognos 2022 antas och översänds till kommunstyrelsen. 
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Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar på följande tillägg: 
Att ge förvaltningen följande uppdrag 
- Intensifiera arbetet tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att sänka 
kostnaderna för försörjningsstöd. 
- Analys av kostnaderna avseende personlig assistans och placeringar inom 
socialtjänst över 18. 
Återredovisa uppdragen i juninämnden 2022. 
- Uppdra åt verksamheterna att jobba för en budget i balans. 

Bo-Göran Hansen (M), Agneta Nilsson (S), Eva Bengtsson (S), Anette Palm (S), 
Lena Hugosdotter-Sundberg (M), Krister Carlberg (C), Eva Rebbling (V) och 
Pontus Löfdahl (KD) yrkar bifall till Tony Hanssons (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om förvaltningens förslag till beslut kan bifallas och finner 
att nämnden gör så. 
Ordförande frågar sedan om Tony Hanssons (S) tilläggsyrkande kan bifallas och 
finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen följande uppdrag: 
- Intensifiera arbetet tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att sänka 
kostnaderna för försörjningsstöd. 
- Analys av kostnaderna avseende personlig assistans och placeringar inom 
socialtjänst över 18. 
Återredovisa uppdragen i juninämnden 2022. 
- Uppdra åt verksamheterna att jobba för en budget i balans. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Vårprognos 2022 antas och översänds till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    VoO.2022.0182 

Kvalitetsberättelse 2021  

Ärendebeskrivning  
Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 – ”Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” – bör årligen en 
sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas. I den ska det framgå hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits 
under det gångna året, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens 
kvalitet och vilka resultat som uppnåtts. 

Enligt SOSFS 2011:9 består ledningssystemets grundläggande uppbyggnad av 
processer och rutiner samt samverkan. Vidare att det systematiska förbättringsarbetet 
sker genom riskanalys, egenkontroll samt avvikelser, klagomål och synpunkter. Det 
är förvaltningens arbete under 2021 med dessa områden som kvalitetsberättelsen 
konkret och kortfattat ska beskriva och analysera. Därefter redogörs för vissa 
mätningar och undersökningar som förvaltningen deltar i samt årets domar, tillsyn 
från IVO samt icke verkställda beslut. Kort uppföljning av den kvalitetsplan som 
upprättades utifrån kvalitetsberättelsen för 2020 görs innan en sammanfattande 
bedömning och identifierade förbättringsområden. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut: Kvalitetsberättelse för år 2021 
 Kvalitetsberättelse för år 2021 
 

Beredning 
Kvalitetsberättelsen har identifierat följande förbättringsområden: 

 slutför sammanställning av rutiner och processer 
 få till en enkel och överskådlig publicering av processer, rutiner och övriga 

styrdokument 
 utökad samverkan mellan SAS/MAS/MAR i frågor avseende dokumentation, 

avvikelser, skydds- och begränsningsåtgärder, intern- och egenkontroll 
 genomgång av de formella samverkansrutiner som ”Öppna jämförelser” 

räknar upp med ställningstagande kring om förvaltningen har behov av fler 
samverkansrutiner än i dagsläget 

 utvecklingsarbete avseende Samordnad Individuell Plan 
 ta fram ny rutin avseende riskanalys, intern kontroll och egenkontroll 
 utöka antalet egenkontroller och arbeta aktivt med resultatet av dem 
 justera och fortsätt arbeta med egenkontroller avseende genomförandeplaner, 

avvikelsehantering och logg/åtkomstkontroll 
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 återinför halvårsvisa sammanställningar av avvikelser 
 systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa kvaliteten på 

avvikelsehanteringen samt ökad samsyn kring vad som ska rapporteras 
 rutin för hur nämnden ska få regelbunden återkoppling på inkomna 

synpunkter och klagomål ska tas fram 
Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad Kvalitetsberättelse för 
år 2021. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 

Paragrafen är justerad 
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§ 52  

Information om olika delegeringsbeslut på myndighetsenheten  

Ärendebeskrivning  
Anna Lena Bosseldal, enhetschef håller en information om beslut på 
myndighetsenheten. 

Nämnden får information om ett tiotal olika myndighetsbeslut och vilken 
problematik som kan uppkomma under utredning och beslutsfattande. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 53    VoO.2022.0231 

Revidering av delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Delegeringsordningar påverkas av bland annat ändringar i lagstiftning och 
förändringar i bemanning. Återkommande översyn och revidering av 
delegeringsordningen är en viktig del för att skapa förutsättningar för en effektivare 
kommunal förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. 

Enligt SKR (Skånes kommuner och regioner) kommer antalet äldre som är 80 år och 
äldre beräknas öka med 50% fram till 2029. Behovet av äldreomsorg kommer att öka 
och verksamheterna inom äldreomsorgen behöver fortsätta att utvecklas och 
effektiviseras för att kunna möta behoven. Ett förslag till effektivisering och 
tidsbesparande del för biståndshandläggarna på myndighetsenheten är att 
kommunvägledarna i Kontaktcenter tar över uppgiften att hantera ärenden gällande 
trygghetslarm för de fyllda 65 år. 

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

omsorgsnämnden 
 Förslag till revidering av delegeringsordning för Vård- och omsorgsnämnden 
 

Beredning 
Att känna sig trygg i sitt eget hem är viktigt. Trygghetslarm är ett hjälpmedel för att 
brukare ska kunna känna sig tryggare och uppleva större säkerhet i sin bostad. 

Vi behöver dock se över vårat arbetssätt så att resurserna används där de bäst behövs. 
Enligt SKR kommer antalet äldre som är 80 år och äldre beräknas öka med 50% fram 
till 2029. Behovet av äldreomsorg kommer att öka och verksamheterna inom 
äldreomsorgen behöver fortsätta att utvecklas och effektiviseras för att kunna möta 
behoven. Förenklat ansökningsförfarande och digitalisering är ett sätt för att möta de 
kraftigt ökande behoven. Eslöv behöver nå ut med tankeförändringen att vid ett 
behov kommer inte en person och löser detta utan behov löses i första hand genom 
tekniska hjälpmedel. 

I dagsläget hanterar Myndighetsenhetens biståndshandläggare ansökningarna om 
bistånd gällande trygghetslarm. Alla över 65 år som ansöker om trygghetslarm får 
det beviljat via en förenklad beslutsprocess och när de under 65 år som ansöker om 
trygghetslarm görs en sedvanlig biståndsbehovsutredning. Samtliga beslut om 
trygghetslarm följs regelbundet upp. Det finns idag strax över 806 aktuella beslut om 
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trygghetslarm. Fördelat enligt följande: Trygghetslarm +65 år: 729 stycken samt 
Trygghetslarm under 65 år: 77 stycken. 

Detta riskerar bli en ineffektiv myndighetsutövning p.g.a. de allt mer ökande 
svårigheterna att rekrytera erfarna biståndshandläggare. 

Att systematiskt och organisatoriskt förändra organisationen till en mer renodlad 
organisation där kommunvägledarna inom serviceförvaltningen hanterar ansökningar 
om trygghetslarm inom ramen för riktlinjer frigör tid för biståndshandläggarna som 
på så vis kan ägna mer tid åt uppföljningar och utredningar av mer integritetsnära 
och karaktär såsom personlig vård och vårdboende. Inte sällan komplexa ärenden. 

Förslaget innebär således att kommunvägledarna i kontaktcenter i fortsättningen 
hanterar trygghetslarmansökningar för de fyllda 65 år och äldre så länge beslutet 
hamnar inom ramen för riktlinjerna. 

En rutin mellan myndighetsenheten på Vård och Omsorg och Serviceförvaltningens 
Kontaktcenter för hantering av besluten gällande trygghetslarm enligt 4 kap 1§ SoL 
finns framtagen av båda förvaltningarna. 

Arbetsgruppen ser även över möjligheten att serviceförvaltningen framöver (2023) 
hanterar ansökningar om städ och tvätt. 

Mot bakgrund av ovanstående är förslaget att revidera delegeringsordningen med 
tillägg att kommunvägledarna på kontaktcenter tar över uppgiften att hantera ärenden 
gällande trygghetslarm för de fyllda 65 år. 

Ansöker en brukare utöver framtagna rutiner eller brukaren är under 65 år hanteras 
ärendet av biståndshandläggare. 

Ändringen i vård- och omsorgsnämndens delegeringsordning gäller punkt 3.24, 
”Beslut i fråga om bistånd i form av trygghetslarm” där delegat kommunvägledare 
samt information om delegat föreslås läggas till. 

Beslut 
- Reviderad delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden i Eslövs kommun 
antas att gälla från och med den 1 juni 2022. 

Beslutet skickas till  
Vård och Omsorg 
Serviceförvaltningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 55    VoO.2022.0160 

Samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att hålla förslag till detaljplan för 
fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd tillgängligt för samråd. Samrådstiden löper till 
och med den 8 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
 Samrådsyttrande gällande förslag till detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228 i 

Löberöd 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022 Samråd för detaljplan för 

Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun, sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked för fastigheten 

Ölycke 1:228, Eslövs kommun 
 Underrättelse om samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs 

kommun 
 Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Plankarta, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö 
 

Beredning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad handelsverksamhet i centrala 
Löberöd. Planen ska möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära i Löberöd. Planen 
ska vidare säkerställa hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring 
butiken. 

Planområdet ligger i Löberöds centrum på den östra sidan om Gamla torget och är 
drygt 2100 kvadratmeter stort. Nuvarande ICA-butik upptar cirka 600 kvadratmeter 
av ytan. Utbyggnaden är av vikt dels för personalens arbetsmiljö, men även för att 
stärka möjligheten för boende att handla dagligvaror lokalt. 

Efter genomgång av samrådshandlingarna gör vård- och omsorgsförvaltningen 
följande bedömning. Den föreslagna markanvändningen innefattar inga aspekter som 
kan antas inverka negativt på vård och omsorgs verksamhet. Planförslaget bör därför 
lämnas utan erinran. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna förslag till detaljplan för fastigheten 
Ölycke 1:228 i Löberöd utan erinran. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 56    VoO.2021.0299 

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

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag till detaljplan för 
fastigheten Åkermannen 10, 11 och del av 14 för granskning 

Beslutsunderlag 
 Granskningsyttrande gällande detaljplan för fastigheterna Åkermannen 10, 11 

och del av 14 i Eslöv 
 Anstånd 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43, 2022 Beslut om granskning för 

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

Eslöv del 1 
 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv, 

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

Beredning 
Vård- och omsorgsnämnden har vid tidigare samråd lämnat detaljplaneförslaget utan 
erinran (vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021 § 132). 

Sedan samrådsförfarandet avslutats har förslaget till detaljplan reviderats på i 
huvudsak följande sätt. Komplettering av riskutredning har genomförts med en 
riskbedömning av Kavlis verksamhet och flytt av föreslaget miljöhus. Det innebär att 
planområdesgränsen har förändrats. Redaktionella ändringar i planhandlingarna har 
även gjorts. 

Vård- och omsorgsförvaltningen gör följande bedömning. Den genomförda 
revideringen föranleder inget ändrat ställningstagande. Detaljplaneförslaget bör 
därför lämnas utan erinran. 
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Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna förslag till detaljplan för 
fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv utan erinran. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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§ 57    VoO.2022.0156 

Utnämning av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden  

Ärendebeskrivning  
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i 
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ 
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom 
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utnämning av dataskyddsombud för vård- och 

omsorgsnämnden 
 

Beredning 
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR. 
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges 
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka 
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) 
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i 
GDPR artikel 39.. 

Beslut 
- Mia Månsson friställs som dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från 
den 1 juni 2022. 
- Kommunjurist Agneta Fristedt friställs från uppdrag som biträdande 
dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden från den 1 juni 2022. 
- Kommunjurist Agneta Fristedt utses som dataskyddsombud för vård- och 
omsorgsnämnden från och med den 1 juni 2022. 
- Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Beslutet skickas till  
Dataskyddsombud 
Biträdande dataskyddsombud 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Paragrafen är justerad 
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§ 58    VoO.2022.0002 

Förvaltningschefen informerar, 2022  

Ärendebeskrivning  
Josef Johansson, förvaltningschef informerar om följande: 

- hantverksgruppen (daglig verksamhet) har fått i uppdrag av domkyrkan i Lund att 
göra en tio meter lång regnbågsmatta. Mattan ska hänga på väggen i domkyrkan. 
- GPS-larm för brukare. Ett larm som brukaren kan använda utanför bostaden, vid 
larmning ser larmcentralen var brukaren befinner sig och kan snabbt hjälpa till. Två 
brukare i ordinärt boende ska testa dessa nya GPS-larm. 
- svårigheter att få tag i sommarvikarier  
- pågående rekrytering av enhetschefer 
- dukningstävling inom vård- och omsorgsboenden avgjord, Trollsjögården vann. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 59    VoO.2022.0003 

Redovisning av delegeringsbeslut 2022  

Beslutsunderlag 
 Nyanställda april 2022 
 Lista över delegationsbeslut LSS, april 2022 
 Lista över delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd, april 2022 
 Lista över delegationsbeslut SoL, april 2022 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 60   

Anmälningar för kännedom  

 
VoO.2022.0157-1 Ersättningsansökan för trasig fönsterbräda 2022-04-16 

VoO.2022.0032-2 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), Mål nr 791-22 

VoO.2022.0160-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022 Samråd för 
detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun, 
sammanträdesprotokoll 

VoO.2022.0160-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked 
för fastigheten Ölycke 1:228, Eslövs kommun 

VoO.2022.0164-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende beredande av 
vår enligt agen (1988:870) om vård av missbrukare i vassa fall 
LVM. Mål nr 3978-22 

VoO.2022.0165-1 Överklagan avseende ekonomiskt bistånd, 2022-04-21 

VoO.2022.0170-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Mål nr 2038-22 

VoO.2022.0174-1 Överklagan avseende Eslövs kommun beslut om tillfällig 
utökning av personlig assistans 

VoO.2022.0181-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende ekonomiskt 
bistånd. Mål nr 8045-21 

VoO.2022.0211-1 Beslut från IVO angående återkallelse av tillstånd 

VoO.2022.0208-1 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende ekonomiskt 
bistånd. Mål nr 9047-21. 2022-05-02 

VoO.2021.0229-2 Dom från Förvaltningsrätten i Malmö avseende ekonomiskt 
bistånd. Mål nr 8734-21 

VoO.2022.0216-1 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 29, 2022 
Ansvarsprövning av 2021 års verksamhet för samtliga nämnder, 
styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun 
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VoO.2022.0216-2 Revisionsredogörelse, Expediering Kommunfullmäktiges beslut 
§ 29, 2022 Ansvarsprövning av 2021 års verksamhet för 
samtliga nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i 
Eslövs kommun 

VoO.2022.0216-3 Revisionsberättelse, Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 
29, 2022 Ansvarsprövning av 2021 års verksamhet för samtliga 
nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs 
kommun 

VoO.2022.0216-4 Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av 
årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive 
koncernbolagen 

VoO.2022.0217-1 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 30, 2022 Överföring 
av generellt statsbidrag avseende skolmiljarden och statsbidrag 
för att säkerställa god vård och omsorg för äldre 

VoO.2022.0217-2 Kommunstyrelsens beslut § 81, 2022 Överföring av generellt 
statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att 
säkerställa god vård och omsorg för äldre 

VoO.2022.0218-1 Kommunfullmäktiges beslut § 42, 3033 Val av ersättare i 
kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden efter Farid 
Al-Bahadöli (MP) som flyttat från kommunen 

VoO.2022.0219-1 Expediering Kommunfullmäktiges beslut § 38, 2022 Val av 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Gabriel Barjosef (S) 

VoO.2022.0220-1 Inkommande överklagan avseende ekonomiskt bistånd, 
20220508 

VoO.2022.0221-2 Kommunfullmäktiges beslut § 32, 2022 Antagande av riktlinjer 
för resor och möten i Eslövs kommun 

VoO.2022.0222-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 102, 2022 Yttrande 
över revisionsrapport Granskning av kommunens 
avtalshantering 

VoO.2022.0224-1 Expediering Kommunstyrelsens beslut § 195, 2022 Infordran av 
nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner inför 2023 
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VoO.2022.0226-1 Expediering kommunstyrelsens beslut § 116, 2022 Gåva till 
Eslövs kommun i form av medel till trivselåtgärder till vård- och 
omsorgsboende från Nya Kommunpartiet i Eslöv 

 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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