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Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
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Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
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Bengt Wassberg, tillståndsinspektör samhällsbyggnadsavdelningen
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

3 (38)
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Ärendelista
1. Val av justerare
2. Information
3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021
5. Omsorgsnämndens taxor och avgifter 2022
6. Återrapportering gällande vilken form av utvärdering som är bäst lämpad att mäta
brukarnöjdhet
7. Hantering av meddelanden till sociala utskottet och omsorgsnämnden gällande domar och
beslut i individärenden
8. Sammanställning och kartläggning av våld i nära relationer 2020
9. Redovisning av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021
10. Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
till omsorgsnämnden 2021
11. Redovisning av individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke
verkställda beslut 2021
12. Svar på revisionsgranskning - Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten
13. Uppföljning av uppstartsprocessen avseende driftsavtal för aktivitetshusen Almgården,
Bäckagården och Postgården samt restaurangen på Omtankens Hus
14. Information om förändrad tidplan för kompletterande utredning
15. Plan för omvandling av Lillgården till LSS servicebostad
16. Svar på remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)
17. Delårsrapport 2021
18. Lokalresursbehov 2023-2030 för omsorgsnämnden
19. Svar på remiss - Utvisning på grund av brott, ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)
20. Upphandling och drift av LSS gruppbostäder samt boendestöd
21. Nedläggning av faderskapsutredning
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On 1

Val av justerare
Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde ska protokoll föras på ordförandes ansvar och protokollet
ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Protokollet ska justeras av
ordföranden och en utsedd ledamot. Justeringens funktion är att bekräfta att protokollet
rätt återger vad som har hänt under sammanträdet.
Nämnden ska därför utse en ledamot som tillsammans med ordförande ska justera
protokollet.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden utser ___ (_) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
2. Omsorgsnämnden utser Thommy Gransten (M) och Andreas Johansson (L) som
ersättare, att vid förhinder för utsedd justeringsperson justera dagens protokoll.
3. Protokollet justeras 2021-__-__ på kommunhuset.
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2020/548
On 2

Information
Ärendebeskrivning
a) Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen, informerar om aktuellt
inom omsorgsavdelningen.
•
•
•

Covid-19 i kommunen, status smittläget samt vaccinering.
Seniorkontakter.
Rapportering gällande besök på vård- och omsorgsboende.

b) Mari Erlandsson, barnkoordinator, och Johan Liffner, kvalitetsansvarig, informerar
om projektet ”Det finns hjälp att få”.
c) Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg, informerar om två
Lex Sarah (On 2021/285 och On 2021/323).
d) Ordförande informerar om workshop under hösten 2021 gällande omsorgsnämndens
mål 2022.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av informationen.
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2020/491
On 3

Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
Beslutsunderlag
a) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2021-06-22, Dnr On 2021/229 - Yttrande
samråd, detaljplan för Skanör 8:40, 8:42, 8:43 och 8:44, vid Falsterbovägen i Skanör.
b) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-07-05, Dnr On 2021/133 Beslut efter nämndens rapporterade åtgärder efter tillsyn av Vellinge kommuns kontroll
av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser.
c) Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 110, Dnr On 2021/141 - Vellinge
kommuns kvartalsrapport per den 31 mars 2021.
d) Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 111, Dnr On 2021/293 - Vellinge
kommuns program för hållbar utveckling.
e) Beslut från Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 112, Dnr On 2021/295 - Uppföljning
kemikalieplan för Vellinge kommun.
f) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2021-07-14, Dnr On 2021/282 - Yttrande
Granskning över detaljplan för Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge.
g) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2021-07-14, Dnr On 2021/283 - Yttrande
Granskning över detaljplan för Ljunghusen 2:23, Ljungsätersvägen.
h) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2021-07-14, Dnr On 2021/284 - Yttrande
Granskning över detaljplan för del av Räng 10:231 och del av Höllviken 19:54 m fl,
Gläntan vid Falsterbokanalen.
i) Dom från Kammarrätten i Göteborg, 2021-05-27, Mål nr 7826-20 - Kontaktperson.
j) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-05-31, Mål nr 1641-21 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
k) Beslut från Kammarrätten i Göteborg, 2021-06-03, Mål nr 2769-21 - Bostad med
särskild service.
l) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-07-06, Mål nr 5426-21 - Bostad med
särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
m) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-06-16, Mål nr 6271-21 - Riksfärdtjänst.
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Dnr: On 2020/537

n) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-06-17, Mål nr 355-21 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
o) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-06-17, Mål nr 6008-21 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
p) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-06-23, Mål nr 5411-21 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
q) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-06-29, Mål nr 6057-21 - Stöd och
service till vissa funktionshindrade.
r) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-07-02, Mål nr 2496-21 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen, SoL.
s) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-07-06, Mål nr 5426-21 -Bostad med
särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
t) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-07-26, Mål nr 8505-21 - Omedelbart
omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
u) Dom från Kammarrätten i Göteborg, 2021-07-28, Mål nr 4674-21 - Omedelbart
omhändertagande av vård av missbrukare.
Meddelande i-u omfattas av sekretess.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2020/493
On 4

Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden
2021
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, 2021-08-27 - Redovisning av
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021-09-07, löpnummer 121-174.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut,
löpnummer 121-174.
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/244
On 5

Omsorgsnämndens taxor och avgifter 2022
Initierat av
Peter Olsson, verksamhetscontroller och Bengt Wassberg, tillståndsinspektör
Ärendebeskrivning
I samband med antagande av budget 2022, beslutar kommunfullmäktige även om taxor
och avgifter för budgetåret. Nämnderna har fått i uppdrag att redovisa taxor och avgifter
2022 inom respektive ansvarsområde.
Flertalet av omsorgsnämndens taxor och avgifter inom vård och omsorg samt inom
individ- och familjeomsorg är indexreglerade. Undantagen är avgift för lunch på
servicehus och vård- och omsorgsboende samt egenavgift vid missbruksvård på
behandlingshem, familjehem eller LVM-hem. De indexreglerade avgifterna följer
utvecklingen av omsorgsprisindex, konsumentprisindex, Konsumentverkets
referenskostnader för livsmedel, samt prisbasbeloppet.
Kommunen har enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, Lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och Alkohollagen (2010:1622)
rätt att ta ut avgifter för tillsyn och prövning de som bedriver försäljning av produkter
som omfattas av dessa lagar. Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen
(2010:1622) rätt att ta ut avgifter för prövning och tillsyn av den som har/vill ha
serveringstillstånd. Uttaget av avgifterna ska följa självkostnadsprincipen. Det innebär
att kommunen får ta ut så mycket i avgift som kommunen har kostnader för. Avgifterna
justeras och baseras på miljöbalktaxa, som 2021 är 1 060 kr/h, uppräknat med prisindex
för kommunal verksamhet (PKV).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-08-24 - Taxor och avgifter inom vård
och omsorg och individ- och familjeomsorg 2022.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bengt Wassberg, 2021-06-28 - Avgifter prövning och
tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter, Lag om handel med vissa receptfria
läkemedel och Alkohollagen.
Tjänsteskrivelse upprättad av Bengt Wassberg, 2021-06-28 - Avgifter
Serveringstillstånd.
Förteckning upprättad 2021-08-24 - Omsorgsnämndens Taxor och avgifter 2022.
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Dnr: On 2020/537

Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 54 Omsorgsnämndens Taxor och avgifter 2022.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 54.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner föreslagna taxor och avgifter för 2022.
2. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer redovisade taxor och
avgifter 2022 inom omsorgsnämndens ansvarsområde.
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller
Bengt Wassberg, tillståndsinspektör
Kommunfullmäktige
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/321
On 6

Återrapportering gällande vilken form av utvärdering som
är bäst lämpad att mäta brukarnöjdhet
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Vid omsorgsnämndens sammanträde den 2021-02-02 On § 8 beslutade
omsorgsnämnden att uppdra åt omsorgsavdelningen att senast september, återrapportera
resultatet av en utredning gällande vilken form av utvärdering som är bäst lämpad att
använda för att mäta brukarnöjdhet. Vellinge kommun behöver emellertid kunna
jämföra resultaten med andra kommuner och kunna mäta måluppfyllnad gentemot egna
målsättningar, vilket innebär att individ- och familjeomsorgen fortsatt behöver delta i
SKR:s årliga brukarundersökning. Inför 2021 års brukarundersökning kommer
omsorgsavdelningen att genomföra motivationshöjande aktiviteter, både inom egen
organisation och gentemot klienter, samt ta del av erfarenheter från kommuner som har
haft en hög svarsfrekvens på brukarundersökningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Liffner, 2021-08-27 - Återrapportering gällande
vilken form av utvärdering som är bäst lämpad att mäta brukarnöjdhet.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner återrapportering gällande vilken form av utvärdering
som är bäst lämpad att använda för att mäta brukarnöjdhet och lägger denna till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Johan Liffner, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/254
On 7

Hantering av meddelanden till sociala utskottet och
omsorgsnämnden gällande domar och beslut i
individärenden
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Med hänsyn till den enskildes integritet kommer information gällande domar och beslut
i individärenden fortsättningsvis endast att ges till omsorgsnämndens sociala utskott.
Informationen kommer således inte att redovisas i omsorgsnämnden.
Om sociala utskottet bedömer att en dom eller ett beslut är av sådan vikt att
omsorgsnämnden bör informeras om innehållet, uppdrar utskottet åt förvaltningen att
lämna muntlig information till omsorgsnämnden. Domar och beslut i individärende där
det överklagade beslutet har fattats i omsorgsnämnden, ska även fortsättningsvis gå upp
som meddelande till nämnden.
Beslutsunderlag
Beslut från omsorgsnämndens sociala utskott 2021-06-29 § 52 - Hantering av
meddelanden till sociala utskottet och omsorgsnämnden gällande domar och beslut i
individärenden.
Beslut från omsorgsnämndens sociala utskott 2021-05-25 § 40 - Information.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 55 - Hantering av
meddelanden till sociala utskottet och omsorgsnämnden gällande domar och beslut i
individärenden.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 55.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av informationen.
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Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Annica Olsson, nämndsekreterare
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/296
On 8

Sammanställning och kartläggning av våld i nära
relationer 2020
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
År 2020 har varit ett speciellt år där pandemin har präglat samhället med restriktioner
och särskilda levnadsförhållanden som framförallt har påverkat människor som redan
lever i social utsatthet. I dagsläget uppfattas det dock vara för tidigt att dra några
slutsatser utifrån effekterna av pandemin, men enligt Sveriges kommuner och regioner
behöver kommunerna vara beredda på att fler människor kan behöva stöd och skydd i
samband med att restriktionerna lättar.
Kartläggningen för 2020 visar att det totalt har inkommit 155 orosanmälningar
avseende våld i hemmet i barn- och ungdomsärenden jämfört med 122 föregående år.
Totalt avser anmälningarna 116 unika barn vilket innebär att det för några av barnen har
inkommit flera anmälningar om våld under året. Gällande vuxenärenden har det
inkommit 15 ansökningar vilket är en minskning från året då det totalt inkom
24 ansökningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Therese Pålsmark, 2021-07-21 - Sammanställning och
kartläggning av våld i nära relationer 2020.
Rapport upprättad av Therese Pålsmark, 2021-08-27 - Sammanställning och
kartläggning av våld i nära relationer 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 56 Sammanställning och kartläggning av våld i nära relationer 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 56.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/37
On 9

Redovisning av uppföljning och kontroll av kommunala
och privata utförare 2021
Initierat av
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2020-12-08 att anta en plan för uppföljning och kontroll av
kommunala och privata utförare 2021. Efterhand som utförda uppföljningar/kontroller
är genomförda återrapporterar omsorgsavdelningen till omsorgsnämnden i enlighet
med vad som är bestämt i uppföljningsplanen. I föreliggande redovisning avrapporteras
enligt plan genomförd uppföljning och kontroll till och med 2021-08-12.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-08-12 - Redovisning av uppföljning
och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Statusredovisning upprättad av Peter Olsson, 2021-08-12 - Statusredovisning
2021-08-12.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 57 - Redovisning
av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 57.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd uppföljning och kontroll
av kommunala och privata utförare.
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/179
On 10

Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till omsorgsnämnden
2021
Initierat av
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
2019-12-10 beslutade omsorgsnämnden att uppdra åt omsorgsavdelningen att redovisa
avvikelser per kvartal från och med 2020. Från och med 2021 ingår även klagomål och
synpunkter i redovisningen.
Rapporterade avvikelser inom individ- och familjeomsorgen har ökat sedan förra
redovisningen och låg under det andra kvartalet 2021 över genomsnittet för föregående
år. Under kvartalet genomfördes Lex Sarah utredning på sex avvikelser, varav en
ansågs som så pass allvarlig att den föranledde en anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO).
Rapporterade avvikelserna inom vård och omsorg var under andra kvartalet ungefär i
nivå med första kvartalet. Under kvartalet genomfördes Lex Sarah utredning på två
avvikelser, varav en ansågs som så pass allvarlig att den föranledde en anmälan till
IVO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-08-12 - Redovisning av avvikelser
enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till
omsorgsnämnden 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 58 - Redovisning
av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till
omsorgsnämnden 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 58
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisning av avvikelser för det andra kvartalet 2021.
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/182
On 11

Redovisning av individrapporter till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) avseende icke verkställda beslut 2021
Initierat av
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
Aktuell redovisning avser perioden 2021-04-01 – 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Andréasson, 2021-07-19 - Redovisning av
individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke verkställda
beslut för andra kvartalet 2021.
Rapport upprättad av Peter Andréasson, 2021-08-25 - Antal rapporterade ärende till
Inspektionen för vård och omsorg avseende icke verkställda beslut andrakvartalet 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 59 - Redovisning
av individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke
verkställda beslut 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 59.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

20 (38)

Dnr: On 2020/537

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av individrapporter, avseende icke
verkställda beslut för perioden 2021-04-01 - 2021-06-30.
2. Omsorgsnämnden översänder redovisningen av individrapporter till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Beslutet skickas till
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef kommunalt utförande
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

21 (38)

Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/101
On 12

Svar på revisionsgranskning - Granskning av
kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten
Initierat av
Vellinge kommuns revisorer
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Vellinge kommuns revisorer har EY genomfört en granskning i syfte att
bedöma om det systematiska kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.
EY gör den sammanfattande bedömningen att omsorgsnämnden till stora delar bedriver
att ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom LSS-verksamheten. Däremot görs
bedömningen att ansvarsfördelningen för det systematiska kvalitetsarbetet inte är
tillräckligt tydlig samt att arbetet behöver implementeras ytterligare i verksamheterna.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar kommunens revisorer omsorgsnämnden
att tydliggöra delar av kvalitetsledningssystemet och dess uppföljning i
kvalitetsberättelsen samt genomföra planerad utbildningsinsats för samtliga
medarbetare. Omsorgsnämnden rekommenderas vidare att säkerställa att verksamheten
möter brukarnas behov och ligger i linje med lagstiftningen och nämndens målsättning
att stödja den enskilde i att finna vägar att klara sig själv.
Ett arbete pågår med att revidera befintligt kvalitetsledningssystem och därmed dess
uppföljning i kvalitetsberättelsen. Alla medarbetare har under maj-juni deltagit i
utbildning om systematiskt kvalitetsarbete. Vid eventuellt beslut om att omvandla
Lillgårdens stödboende till LSS-boende ges förutsättningar att i större omfattning skilja
på behovsnivån avseende brukare med mer omfattande omvårdnads- och
servicebehov och brukare med mindre omvårdnads- och servicebehov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-06-08 - Yttrande över
revisionsgranskning, Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten.
Följebrev från Revisorerna i Vellinge kommun, 2021-05-20 - För yttrande
Omsorgsnämnden, Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten.
Granskningsrapport 2021, genomförd på uppdrag av revisorerna, maj, EY - Vellinge
kommun, Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

22 (38)

Dnr: On 2020/537

Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 60 - Svar på
revisionsgranskning, Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 60.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande som svar på granskning av
kvalitetsarbetet inom LSS-verksamheten och översänder det till Vellinge kommuns
revisorer.
Beslutet skickas till
Vellinge kommuns revisorer
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

23 (38)

Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/52
On 13

Uppföljning av uppstartsprocessen avseende driftsavtal
för aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och
Postgården samt restaurangen på Omtankens Hus
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
2021-01-07 respektive 2021-01-09 startade ny avtalsperiod för drift av aktivitetshusen
Almgården, Bäckagården och Postgården samt restaurangen på Omtankens Hus. Under
avtalets uppstartsprocess, dvs. de första 6 månaderna har omsorgsavdelningen, enligt
rutin vid igångsättning av nya driftsavtal, haft månadsvisa avstämningsmöten och en
kontinuerlig dialog med Förenade Care för att säkra en verksamhet med god kvalitet
som uppfyller avtalskraven.
Då det under avtalets första 6 månader inte uppstod frågor som riskerar att leda till
brister i verksamheten, utifrån avtalskraven, avslutades uppföljning av
uppstartsprocessen i mitten av juni. För att säkerställa uppdraget och avtalskraven, i takt
med att Folkhälsomyndighetens restriktioner hävs, kommer ett uppföljningsmöte att ske
under hösten 2021.
Uppföljning av verksamheten fortsätter därefter inom ramen för fastställd plan för
uppföljning av kommunala och privata utförare 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-06-21 - Återrapport av
uppföljning av uppstartsprocessen avseende driftsavtal för aktivitetshusen Almgården,
Bäckagården och Postgården samt restaurangen på Omtankens Hus.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 61 - Uppföljning
av uppstartsprocessen avseende driftsavtal för aktivitetshusen Almgården, Bäckagården
och Postgården samt restaurangen på Omtankens Hus.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 61.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

24 (38)

Dnr: On 2020/537

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner återrapport av uppföljning av uppstartsprocessen
avseende driftsavtal för aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och Postgården
samt restaurangen på Omtankens Hus och lägger rapporten till handlingarna.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

25 (38)

Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/72
On 14

Information om förändrad tidplan för kompletterande
utredning
Initierat av
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden godkände 2021-04-13 (On § 45) utredningen om bolagisering av
vård- och omsorgsverksamhet i Vellinge kommun samt föreslog för
kommunfullmäktige att besluta om övertagande av verksamheten på St Knut och Aspen
vård- och omsorgsboende fr.o.m. 2023-01-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2021-05-18 (Ksau § 86) att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för
komplettering av utredningen. Omsorgsnämnden beslutade 2021-06-22 (On § 70) att
den kompletterande utredningen skulle utföras av extern part. Utredningen skulle vara
färdigställd inför omsorgsnämndens sammanträde 2021-09-07.
Omsorgsavdelningen har genomfört en direktupphandling av utredningsuppdraget
under sommaren 2021 utan resultat. En ny direktupphandling genomförs just nu. Detta
innebär att utredningen kan vara färdigställd till omsorgsnämndens sammanträde
2021-10-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2021-08-10 - Information om tidplan för
kompletterande utredning.
Beslut från omsorgsnämnden 2021-06-22 § 70 - Komplettering av utredning om
bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter med anledning av återremiss från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 62 - Information
om förändrad tidplan för kompletterande utredning.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 62.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

26 (38)

Dnr: On 2020/537

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner informationen om att den kompletterande utredningen
kommer vara färdigställd till omsorgsnämndens sammanträde 2021-10-26.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

27 (38)

Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/258
On 15

Plan för omvandling av Lillgården till LSS servicebostad
Initierat av
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Ärendebeskrivning
I Vellinge kommun finns fem gruppbostäder enligt LSS med totalt
27 lägenheter. Utifrån att målgruppen inom LSS förändras, med ett växande antal mer
högfungerande personer, finns ett ökat behov av en alternativ boendeform för LSSmålgruppen. Lillgårdens stödboende, med 16 lägenheter, är idag en boendeform inom
ramen för socialtjänstlagen. En förändring av Lillgården till LSS servicebostad skulle
innebära en tydlig inriktning för boendet och dess målgrupp och en långsiktighet i
boendet för dessa personer. Det skulle också bli lättare att tillgodose behov hos
målgruppen LSS, inom kommunen, med två olika boendeformer. Rätt boendeform för
rätt person möjliggör en så kallad boendekarriär och skulle kunna frigöra platser i
gruppbostäderna. En annan möjlighet kan vara att minimera externplaceringar inom
LSS.
Vid en förändring av Lillgården kan det bli svårare för målgruppen med enbart
socialpsykiatri att få eventuella behov av dygnet runt-personal tillgodosett. Då det kan
komma att bli en stor omställning för de personer som behöver flytta ifrån Lillgården
blir det viktigt att erbjuda adekvata insatser omgående. Andra möjliga konsekvenser är
att kostnader för placeringar på socialpsykiatriboenden utanför kommunen kan komma
att öka.
Utifrån genomförd kartläggning och översyn föreslår omsorgsavdelningen att
Lillgårdens stödboende omvandlas till en LSS servicebostad (9 § 9 LSS).
Omsorgsavdelningen föreslås få i uppdrag att ta fram en plan för en successiv
omvandling av Lillgården, utifrån brukarnas individuella behov och förutsättningar.
Medan plan tas fram och implementeras bör inga nya beslut om stödboende enligt
socialtjänstlagen verkställas på Lillgården fr o m 2021-09-10 för att möjliggöra den
successiva omvandlingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2021-08-24 - Plan för förändring av
Lillgården till LSS servicebostad.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 63 - Plan för
omvandling av Lillgården till LSS servicebostad.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

28 (38)

Dnr: On 2020/537

Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 63.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att ta fram en plan för successiv
förändring av Lillgården, från stödboende enligt socialtjänstlagen till LSS servicebostad
(9 § 9 LSS), utifrån brukarnas individuella behov och förutsättningar, samt att
implementera denna plan.
2. Omsorgsnämnden beslutar att inga ytterligare beslut om stödboende enligt
socialtjänstlagen verkställs på Lillgården fr.o.m. 2021-09-10.
3. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att återrapportera resultatet av
förändringen av Lillgården till LSS servicebostad senast i december 2022.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Roger Ericsson, individ- och familjeomsorgschef
Nancy Diaz Afzali, verksamhetschef arbete och etablering

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

29 (38)

Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/231
On 16

Svar på remiss - Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Initierat av
Peter Olsson, verksamhetscontroller
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se
över förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga. I
utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig
vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela
landet.
I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära
vård för barn och unga med bl.a. psykisk ohälsa. Ett slutbetänkande ska lämnas senast
den 1 oktober 2021. Vellinge kommun har blivit inbjuden att som remissinstans lämna
synpunkter på delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård
för barn och unga (SOU 2021:34).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-08-10 - Remissyttrande, Börja med
barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).
Förslag på yttrande upprättat av Peter Olsson, 2021-08-10 - Remissyttrande, Börja med
barnen! En god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).
Remiss från Socialdepartementet, 2021-06-02 - Börja med barnen! En god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34).
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 64 - Svar på
remiss, Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34).
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 64.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande som svar på remiss.
2. Omsorgsnämnden översänder yttrandet till Socialdepartementet.
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller
Socialdepartementet

30 (38)

Dnr: On 2020/537

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

31 (38)

Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/308
On 17

Delårsrapport 2021
Initierat av
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden har ett tilldelat budgetanslag på 543,4 mkr för 2021. Det beräknade
årsutfallet prognostiseras till 504,7 mkr. Jämfört mot budget resulterar detta i ett
överskott på 38,7 mkr.
Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget med 33,4 mkr medan
produktionsenheterna prognostiserar ett överskott på 5,3 mkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 2 mkr och prognosen för investeringarna uppgår till
1,5 mkr.
Omsorgsnämnden prognostiserar en total måluppfyllelse på 100 %. Områdena avser
Sund och hållbar tillväxt, Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, Bästa möjliga
medborgarnytta och Maximera värdet för skattepengarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättat av Peter Olsson, 2021-08-24 - Delårsrapport 2021.
Delårsrapport upprättad 2021-08-16 – Omsorgsnämnden delårsrapport 30 juni 2021.
Investeringsbilaga upprättad 2021-08-16 – Investeringsbilaga med delårsrapport 2021
Integrationsbilaga upprättad 2021-08-16 – Integrationsbilaga med delårsrapport 2021.
Framtidssäkrad välfärd upprättad 2021-08-16 – Framtidssäkrad välfärd ON delår 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 65 - Delårsrapport
2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 65.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Godkänna delårsrapporten per den 30 juni 2021 för omsorgsnämnden.
2. Överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Ulrika Winkle, ekonom Serkon
Kommunstyrelsen

32 (38)

Dnr: On 2020/537

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/243
On 18

Lokalresursbehov 2023-2030 för omsorgsnämnden
Initierat av
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Den demografiska prognosen revideras årligen inför budgetarbetet och årets prognos
visar ett ökande antal äldre i kommunen. Omsorgsavdelningen prognostiserar ett behov
av nya platser på vård- och omsorgsboende från slutet av 2021. I kommunens
lokalresursplan finns ett nytt vård- och omsorgsboende 2024 på Eskilstorp 34:18.
Prognosen visar också behov av servicebostäder enligt LSS från 2023, samt nya platser
på gruppboende LSS från 2023. Planuppdrag finns för byggnation av lokaler till LSS
daglig verksamhet på Eskilstorp 34:18.
Med anledning av att det idag saknas tillfälliga bostäder för större familjer, har
socialtjänsten identifierat behov av ett tillskott med två bostäder som kan inrymma
familjer på upp till 10 personer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-08-09 - Lokalresursbehov 2023-2030
för Omsorgsnämnden.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 66 Lokalresursbehov 2023-2030 för omsorgsnämnden.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 66.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

34 (38)

Dnr: On 2020/537

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden underrättar kommunstyrelsen om följande lokalbehov utifrån 2021
års befolkningsprognos.
• Nytt vård- och omsorgsboende i Vellinge, Eskilstorp 34:18,
66 platser 2024.
• Nya lokaler för daglig verksamhet LSS i Vellinge, Eskilstorp 34:18,
2024.
• Nya servicebostäder LSS i Höllviken, 8 platser 2024.
• Nya servicebostäder LSS i Höllviken, 7 platser 2027.
• Ny gruppbostad LSS i Höllviken, 6 platser 2023.
• Ny gruppbostad LSS i Höllviken, 6 platser 2027.
• Två tillfälliga bostäder, biståndsprövade enligt socialtjänstlagen, som
kan inrymma större familjer på upp till 10 personer. Behovet finns
idag.
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Kommunstyrelsen

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/310
On 19

Svar på remiss - Utvisning på grund av brott, ett skärpt
regelverk (SOU 2021:61)
Initierat av
Justitiedepartementet
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 30 april 2020 att tillkalla en särskild utredare med det
huvudsakliga uppdraget at se över reglerna om utvisning på grund av brott. Syftet har
varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag
utvisa utlänningar på denna grund. Vellinge kommun har blivit inbjuden att som
remissinstans lämna synpunkter på betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt
regelverk (SOU 2021:61).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-08-18 - Remissyttrande Utvisning på
grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61).
Förslag på yttrande upprättat av Peter Olsson, 2021-08-18 - Remissyttrande Utvisning
på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61).
Remiss från Justitiedepartementet, 2021-08-17 - Utvisning på grund av brott, ett skärpt
regelverk (SOU 2021:61).
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 67 - Svar på
remiss, Utvisning på grund av brott, ett skärpt regelverk (SOU 2021:61).
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-08-24 § 67.

2021-08-31

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande som svar på remiss.
2. Omsorgsnämnden översänder yttrandet till Justitiedepartementet.
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Justitiedepartementet

36 (38)

Dnr: On 2020/537
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/32
On 20

Upphandling och drift av LSS gruppbostäder samt
boendestöd
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Syftet med upphandlingen är att Vellinge kommun ska teckna avtal med vinnande
anbudsgivare för perioden 2022-09-01—2024-09-02 med möjlighet till förlängning i
två omgångar, med tre (3) + fyra (4) år.
Omsorgsnämnden fastställde (2021-05-18 § 56) förfrågningsunderlag för upphandling
av drift av LSS gruppbostäderna Storgatan, Falsterbovägen, Länsmansgatan,
Bäckahästen och Nyvångsvägen samt boendestöd. Omsorgsavdelningen har därefter
annonserat upphandlingen i e-avrop.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-08-25 - Upphandling och drift av
LSS gruppbostäder samt boendestöd.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden ___.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att ___.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
Uppgifter i beslutsunderlaget samt vissa maskade uppgifter i ärendebladet omfattas av
sekretess enligt ”Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 3 § 2st. Sekretess till skydd
för det allmännas ekonomiska intresse, upphandling m.m.”.
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Dnr: On 2020/537

Ärendets dnr: On 2021/311
On 21

Nedläggning av faderskapsutredning
Initierat av
Nina Bornarve, familjerättssekreterare
Ärendebeskrivning
Familjerättssekreteraren bedömer det som utsiktslöst att ytterligare utreda
faderskapsfrågan varför nämnden föreslås lägga ner faderskapsutredningen.
Beslutsunderlag
Utredning upprättad av Nina Bornarve 210726.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sociala utskott 2021-08-10 - Nedläggning av
faderskapsutredning.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens sociala utskott 2021-08-10 § 74.
Förslag till beslut
Omsorgsnämndens social utskott beslutar
1. Omsorgsnämnden lägger enligt 2 kap. 7 § punkt 1 Föräldrabalken, ner inledd
faderskapsutredning, då det inte bedöms vara möjligt att få fram nödvändiga
upplysningar för att fastställa faderskapet för ___, ___.
Beslutet skickas till
Nina Bornarve, familjerättssekreterare
Uppgifter i beslutsunderlaget samt vissa maskade uppgifter i ärendebladet omfattas av
sekretess enligt "Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 § Sekretess till skydd för
enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.".

