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Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
Helen Hansson Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska vård och
omsorg
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Julia Blomdahl, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare
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Ärendelista
1. Val av justerare
2. Information
3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2018
4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2018-12-11, löpnummer 84-92
5. Återrapportering av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2018 gällande
Slättaröd på HVB Duvslaget
6. Redovisning av intern kontroll 2018
7. Plan för intern kontroll 2019
8. Information om förfrågningsunderlag Lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende leverantör av
tjänster i form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge
9. Förlängning av avtal med Tele2 Business AB om trygghetslarm inom vård- och
omsorgsboende och hemtjänst
10. Utredning av in- och utflyttningsprocess på vård- och omsorgsboende
11. Lokalt samverkansavtal mellan Vellinge Kommun, Näsets läkargrupp och Frejakliniken
avseende Familjecentral i Höllviken
12. Svar på revisionsrapport - Granskning av avtalshantering och avtalstrohet
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On 1

Val av justerare
Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Utse _ (_) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
2. Protokollet justeras 2018-__-__ på kommunhuset.
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On 2

Information
Ärendebeskrivning

a) Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg,
informerar om brukarundersökning LSS.
b) Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg,
informerar om Lex Sarah utredning gällande försvunna
läkemedel, Almgårdens hemtjänst augusti 2018.
c) Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg,
informerar om Lex Sarah utredning gällande brister i tillsyn vid
vak, Postgårdens hemtjänst november 2018.
d) Johan Greco, vård- och omsorgschef, informerar om
profilboende med inriktning demensby på Månstorps Ängar.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av informationen.
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Ärendets dnr: On 2017/304
On 3

Meddelanden till omsorgsnämnden 2018
Beslutsunderlag

a) Uppföljning från Kommunförbundet Skåne, 2018-10-01,
Dnr On 2018/267 – Uppföljning 2018 Skånes gemensamma
handlingsplan för överenskommelsen psykisk hälsa 2017 samt
Skånes länsgemensamma fördjupade analys gällande barn och
unga 0-24 år.
b) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2018-10-02, Dnr On
2018/223 - Samråd över detaljplan för del av Östra Grevie 9:40,
9:12, 3:45 och 42:1, väster om Torhögsvägen, Östra Grevie.
c) Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-11-08,
Mål nr 8750-18 - Bistånd enligt socialtjänstlagen.
d) Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2018-08-27,
Mål nr 5553-18 - Bistånd enligt socialtjänstlagen.
e) Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, 2018-11-05,
Mål nr 4998-18 - Avvisat överklagande i mål om bistånd enligt
socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd.
f) Beslut från Kammarrätten i Göteborg, 2018-08-27,
Mål nr 3371-18 - Ekonomiskt bistånd; fråga om talerätt.
Meddelande c-f omfattas av sekretess.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av meddelanden.
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Dnr: On 2017/289

Ärendets dnr: On 2017/273
On 4

Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden
2018-12-11, löpnummer 84-92
Ärendebeskrivning

Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa
ärenden till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en
delegeringsordning vilken har antagits av omsorgsnämnden.
Besluten ska redovisas löpande i samband med
omsorgsnämndens sammanträden. I redovisningen ska uppgifter
såsom ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare samt datum för
beslutsfattandet framgå.

Beslutsunderlag

Redovisning upprättad av Christoffer Jönsson, 2018-11-29
- Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden
2018-12-11, löpnummer 84-92.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut,
löpnummer 84-92.
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Ärendets dnr: On 2017/305
On 5

Återrapportering av uppföljning och kontroll av kommunala
och privata utförare 2018 gällande Slättaröd på HVB
Duvslaget
Initierat av

Omsorgsavdelningen

Ärendebeskrivning

Med anledning av kommunens program med anvisningar för
uppföljning av privata utförare beslutade omsorgsnämnden
2017-11-14 § 130 att anta en plan för uppföljning och kontroll
av kommunala och privata utförare 2018. Enligt planen ska
genomförda uppföljningar och kontroller kontinuerligt
rapporteras till nämnden. Senast under november månad ska
planen i sin helhet vara avrapporterad. All avrapportering ska i
slutet av året sammanställas i en rapport från nämnden som
lämnas till kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden godkände 2018-11-13 § 120 nämndens
årsrapport över genomförd uppföljning och kontroll 2018.
Omsorgsnämnden uppdrog även åt omsorgsavdelningen att
återrapportera resultatet från uppföljning av Slättaröd på HVB
Duvslaget senast december.
Julia Blomdahl, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg,
informerar om resultatet från uppföljning av Slättaröd på HVB
Duvslaget.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott
2018-11-27 § 84.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna återrapportering av resultatet från uppföljning av
Slättaröd på HVB Duvslaget.

Beslutet skickas till

Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Julia Blomdal, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
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Ärendets dnr: On 2017/240
On 6

Redovisning av intern kontroll 2018
Initierat av

Peter Olsson, verksamhetskontroller omsorgsavdelningen

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för internkontroll har nämnderna det yttersta
ansvaret för internkontroll inom respektive verksamhetsområde.
Nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild
internkontrollplan som ska vara baserad på en genomförd och
dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Resultatet av
uppföljningen av den interna kontrollen ska ske med
utgångspunkt från den antagna planen och rapporteras till
nämnden som i sin tur rapporterar till kommunstyrelse,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer, i anslutning till
årsredovisningen.
Internkontroll av omsorgsnämndens verksamheter har
genomförts i enlighet med antagen internkontrollplan för
omsorgsnämnden 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2018-11-14 Redovisning av internkontroll för omsorgsnämnden 2018.
Kontrollplan 2018 upprättad av Peter Olsson, 2017-11-16
- Internkontrollplan Omsorgsnämnden 2018.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott
2018-11-27 § 85.
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Förslag till beslut
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Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av intern kontroll 2018.
2. För utpekade utvecklingsområden uppdras åt
omsorgsavdelningen att vidta adekvata åtgärder, samt
genomföra erforderlig egenkontroll.
3. För kvarstående förbättringsområden inom dokumentation
patientjournal, uppdras åt omsorgsavdelningen att beakta dessa
vid uppföljning och kontroll av privata utförare.

Beslutet skickas till

Peter Olsson, verksamhetskontroller omsorgsavdelningen
Kommunstyrelsen
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Ärendets dnr: On 2018/251
On 7

Plan för intern kontroll 2019
Initierat av

Peter Olsson, verksamhetscontroller

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för internkontroll, reviderat och fastställt av
kommunstyrelsen 2012, har nämnderna det yttersta ansvaret för
internkontroll inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna
ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för
internkontroll som ska vara baserad på en genomförd och
dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2018-11-14 Internkontroll för omsorgsnämnden 2019.
Kontrollplan upprättad av Peter Olsson, 2018-11-14 Internkontrollplan för omsorgsnämnden 2019.
Risk- och väsentlighetsanalys upprättad av Peter Olsson,
2018-11-14 - Risk- och väsentlighetsanalys för
omsorgsnämnden 2019.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott
2018-11-27 § 86.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna föreslagen kontrollplan för internkontroll 2019.

Beslutet skickas till

Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
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Ärendets dnr: On 2018/5
On 8

Information om förfrågningsunderlag Lagen om
valfrihetssystem (LOV) avseende leverantör av tjänster i
form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i
Hemtjänstval Vellinge
Initierat av

Johan Greco, vård- och omsorgschef

Ärendebeskrivning

Johan Greco, vård- och omsorgschef, informerar om
förfrågningsunderlag Lagen om valfrihetssystem (LOV)
avseende leverantör av tjänster i form av service, hemtjänst
samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av informationen.

Beslutet skickas till

Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andreasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg
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Ärendets dnr: On 2018/270
On 9

Förlängning av avtal med Tele2 Business AB om
trygghetslarm inom vård- och omsorgsboende och
hemtjänst
Initierat av

Omsorgsavdelningen

Ärendebeskrivning

Avtal med Tele2 Business AB (tidigare TDC Sverige AB)
avseende trygghetslarm som tjänst i Vellinge kommun löper ut
2019-09-30. Möjlighet till förlängning finns med 2 år.
Tjänsten har fungerat väl och omsorgsavdelningen föreslår för
omsorgsnämnden att gällande avtal för trygghetslarm med Dnr
On 2014/134 förlängs med oförändrade villkor för perioden
2019-09-30 - 2021-09-30.
Överenskommelse om förlängning av avtal ska ha träffats
senast 2019-01-15.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Andréasson, 2018-11-15 Förlängning av avtal med Tele2 Business AB (tidigare TDC
Sverige AB) om trygghetslarm som tjänst.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott
2018-11-27 § 87.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Förlänga befintligt avtal med Tele2 Business AB (tidigare
TDC Sverige AB) avseende trygghetslarm för perioden
2019-09-30—2021-09-30.

Beslutet skickas till

Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
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Ärendets dnr: On 2018/139
On 10

Utredning av in- och utflyttningsprocess på vård- och
omsorgsboende
Initierat av

Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling

Ärendebeskrivning

Omsorgsavdelningen genomförde under våren 2018 en
utredning gällande in- och utflyttningsprocessen på vård- och
omsorgsboende i Vellinge kommun. Orsaken till utredningen
var att leverantörerna uppfattade att inflyttningsprocessen
förlängts under det senaste året. Då de endast får betalt för de
första tio dygnen efter att en lägenhet blivit tom, har detta
påverkat dem på ett negativt sätt då de enligt avtal inte har rätt
att justera bemanningen i förhållande till antalet boende.
Utredningen presenterades på omsorgsnämndens sammanträde i
juni 2018. Omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt
omsorgsavdelningen att genomföra fördjupad utredning av inoch utflyttningsprocess på vård- och omsorgsboende och
återkoppla resultatet till omsorgsnämnden senast december
2018.
Arbetet med den fördjupade utredningen pågår men är inte
färdigställd. För att kunna presentera en fullständig utredning
ber omsorgsavdelningen om förlängd utredningstid och föreslår
att fördjupad utredning presenteras senast juni 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Andréasson 2018-11-15 Utredning av in- och utflyttningsprocess på vård- och
omsorgsboende.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2018-06-19
§ 73 och i omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-11-27 § 88.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Uppdra åt omsorgsavdelningen att återkoppla fördjupad
utredning till omsorgsnämnden senast juni 2019.

Beslutet skickas till

Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
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Ärendets dnr: On 2018/265
On 11

Lokalt samverkansavtal mellan Vellinge Kommun, Näsets
läkargrupp och Frejakliniken avseende Familjecentral i
Höllviken
Initierat av

Kajsa Friberg, verksamhetschef

Ärendebeskrivning

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2017-09-14 § 108 ställde
nämnden sig positiv till föreslagen samverkan kring en
Familjecentral i Höllviken och med avsikten att medverka i
utvecklingen av ett förslag till samverkansavtal.
I budget 2018 med plan 2019–2020 beslutades att avsätta medel
för inrättande av en Familjecentral i Höllviken.
En lokal överenskommelse mellan Vellinge kommun, Näsets
läkargrupp och Frejakliniken ska skapa en plattform för
samverkan kring blivande föräldrar och barnfamiljer med barn
0–6 år på Familjecentralen i Höllviken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av Kajsa Friberg, 2018-11-13 Lokalt samverkansavtal mellan Vellinge Kommun, Näsets
läkargrupp och Frejakliniken avseende Familjecentral i
Höllviken.
Förslag på samverkansavtal upprättat 2018-11-13 - Lokalt
samverkansavtal för Familjecentralen i Höllviken, Vellinge
kommun.
Bilaga 1 till samverkansavtal upprättad 2018-11-13 Ansvarsbeskrivning samordnartjänsten Familjecentralen i
Höllviken.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott
2018-11-27 § 89.
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Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna lokalt samverkansavtal för Familjecentralen i
Höllviken mellan Vellinge Kommun, Näsets läkargrupp och
Frejakliniken.

Beslutet skickas till

Kajsa Friberg, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Utbildningsnämnden
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Ärendets dnr: On 2018/225
On 12

Svar på revisionsrapport - Granskning av avtalshantering
och avtalstrohet
Initierat av

Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Vellinge kommun granskat huruvida kommunens
avtalshantering sker i enlighet med gällande lagstiftning och
interna riktlinjer. Revisorerna önskar svar från
kommunstyrelsen och nämnderna kring vilka åtgärder de avser
att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av Peter Olsson, 2018-11-09 Omsorgsnämndens åtgärder med anledning av
kommunrevisionens granskning av avtalshantering och
avtalstrohet.
Revisionsrapport från KPMG, 2018-09-06 - Granskning av
avtalshantering och avtalstrohet.

Tidigare behandling

Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott
2018-11-27 § 90.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar
1. Översända tjänsteskrivelsen ”Omsorgsnämndens åtgärder
med anledning av kommunrevisionens granskning av
avtalshantering och avtalstrohet” som svar på revisionens
begäran.

Beslutet skickas till

Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Kommunstyrelsen, Martin Jungmann kanslichef

