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Ärendelista
1. Val av justerare
2. Information
3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021
5. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) angående ökat stöd till Kvinnojouren och
Brottsofferjouren
6. Samverkan mellan Vellinge kommun och Skånes kommuner rörande upphandling och
förvaltning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg (IFO), vård- och omsorg (VoO) och
handledning fr.o.m. 2023
7. Verksamhetsrapport avseende budget- och skuldrådgivning 2020
8. Yttrande - Vellinge kommuns Program för hållbar utveckling
9. Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande
fyra målgrupper inom området psykisk hälsa - fr.o.m. 2021-06-01
10. Redovisning av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021
11. Förlängning av avtal med Förenade Care AB om drift av Postiljonen och Månstorps ängar
vård- och omsorgsboenden
12. Förlängning av avtal om hjälpmedelsförsörjning (Sodexo)
13. Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning LSS 2021
14. Utredning om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter
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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. Protokollet justeras 2021-__-__ på kommunhuset.
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Ärendets dnr: On 2020/548
On 2

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

Information Covid-19 i kommunen, status smittläget samt vaccinering.

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av informationen.
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Ärendets dnr: On 2020/491
On 3

Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
Beslutsunderlag
a) Patientsäkerhetsberättelse från Vardaga, 2021-01-19, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse St Knut/Aspen 2020.
b) Patientsäkerhetsberättelse från Förenade Care, 2021-02-26, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Almgården 2020.
c) Patientsäkerhetsberättelse från Förenade Care, 2021-03-01, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Bäckagården 2020.
d) Patientsäkerhetsberättelse från Förenade Care, 2021-03-01, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Hemsjukvården 2020.
e) Patientsäkerhetsberättelse från Förenade Care, 2021-03-02, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Månstorps Ängar 2020.
f) Patientsäkerhetsberättelse från Förenade Care, 2021-03-01, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Omtankens Hus 2020.
g) Patientsäkerhetsberättelse från Frösunda Omsorg, 2021-02-21, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Frösunda Annorlunda Västra Hamnen 2020.
h) Patientsäkerhetsberättelse från Attendo, 2021-03-09, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Attendo Mejerigatan 2020.
i) Patientsäkerhetsberättelse från Förenade Care, 2021-02-26, Dnr On 2021/24 Patientsäkerhetsberättelse Postgården/nattpatrullen 2020.
j) Patientsäkerhetsberättelse upprättad av Helen Hansson Malmgren, 2021-03-01, Dnr
On 2021/23 - Patientsäkerhetsberättelse vård och omsorg Vellinge kommun 2020.
k) Beslut från kommunfullmäktige 2021-03-01 § 38, Dnr Ks 2020/672 - Införande av
servicegaranti för detaljhandelstillstånd tobak från Omsorgsnämnden.
l) Beslut från kommunfullmäktige 2021-03-01 § 39, Dnr Ks 2019/934 - Årsrapport
Intern kontroll 2020 Vellinge kommun.
m) Beslut från Johan Greco, 2021-03-19, Dnr 2020/64 - Uppsägning av avtal om
serviceinsatser inom LOV-hemtjänst Kvalitetsstäd i Vellinge AB.

2021-04-06

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

7 (25)

Dnr: On 2020/534

n) Beslut från Johan Greco, 2021-03-19, Dnr 2020/64 - Uppsägning av avtal om
serviceinsatser inom LOV-hemtjänst Ren Lycka AB.
o) PM från Serkon, 2021-03-23, Dnr On 2021/141 - PM angående kvartalsrapport per
den 31 mars 2021.
p) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-02-24, Mål nr 6046-20 - Tillstånd enligt
lagen om tobak och liknande produkter.
q) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-15, Mål nr 10415-20 - Personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
r) Beslut från kammarrätten i Göteborg 2021-02-12, Mål nr 705-21 - Personlig
assistans; fråga om prövningstillstånd.
s) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-29, Mål nr 10398-20 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
t) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-29, Mål nr 10401-20 och
10406-20 - Personkretstillhörighet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
u) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-02-04, Mål nr 13109-20 - Bistånd enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.
Meddelande p-u omfattas av sekretess.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
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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, 2021-03-30 - Redovisning av
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021-04-13, löpnummer 43-62.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning av delegeringsbeslut, löpnummer
43-62.
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Ärendets dnr: On 2020/480
On 5

Svar på motion från Angela Everbäck (MP) angående
ökat stöd till Kvinnojouren och Brottsofferjouren
Initierat av
Angela Everbäck (MP)
Ann Stenberg (MP)
Jan Björkman (MP)
Madeleine Arderup (MP)
Ärendebeskrivning
Angela Everbäck (MP) har tillsammans med Ann Stenberg (MP), Jan Björkman (MP)
och Madeleine Arderup (MP) 2020-09-01 inkommit med motion där de yrkar:
•
•

att stödet till Kvinnojouren ökas till 6 kr/invånare/år från och med
2021.
att stödet till Brottsofferjouren ökas till 6 kr/invånare/år från och med
2021.

Den föreslagna ökningen motiveras mot bakgrund av den rådande Coronapandemin då
våld i nära relationer förväntas öka mot kvinnor och barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Liffner, 2021-03-10 - Svar på Motion från Angela
Everbäck (MP) angående ökat stöd till Kvinnojouren och Brottsofferjouren.
Motion från Angela Everbäck (MP), inlämnad 2020-09-01 - Ökat stöd till
Kvinnojouren och Brottsofferjourens viktiga arbete.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 25 - Svar på
motion från Angela Everbäck (MP) angående ökat stöd till Kvinnojouren och
Brottsofferjouren.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 25.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat svar på motionen.
2. Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutet skickas till
Johan Liffner, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Kommunfullmäktige
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Ärendets dnr: On 2021/118
On 6

Samverkan mellan Vellinge kommun och Skånes
kommuner rörande upphandling och förvaltning av
ramavtal inom individ- och familjeomsorg (IFO), vård- och
omsorg (VoO) och handledning fr.o.m. 2023
Initierat av
Skånes Kommuner
Ärendebeskrivning
Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne) genomför upphandlingar och
förvaltar ramavtal åt 46 kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län gällande en
gemensam ramupphandling av vård- och omsorgs- och behandlingsinsatser samt
handledning inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt vård- och
omsorg. Skånes Kommuner har uppdraget att genomföra och organisera detta.
Nuvarande ramavtal löper ut med början 2023-08-31. Vellinge kommun har tidigare
samverkat med Kommunförbundet Skåne vid två tidigare gemensamma upphandlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Liffner, 2021-03-24 - Samverkan mellan Vellinge
kommun och Skånes kommuner rörande upphandling och förvaltning av ramavtal inom
individ- och familjeomsorg (IFO), vård- och omsorg (VoO) och handledning fr.o.m.
2023.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 26 - Samverkan
mellan Vellinge kommun och Skånes kommuner rörande upphandling och förvaltning
av ramavtal inom individ- och familjeomsorg (IFO), vård- och omsorg (VoO) och
handledning fr.o.m. 2023.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 26.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden anmäler Vellinge kommuns deltagande i upphandling av ramavtal
inom IFO, VoO och handledning från och med 2023-08-31.
2. Omsorgsnämnden ger Skånes Kommuners förbundsdirektör fullmakt att besluta om
tilldelning, hantera eventuella rättegångsprocesser samt teckna avtal i
upphandlingsärendet.
Beslutet skickas till
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Johan Liffner, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
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Ärendets dnr: On 2021/119
On 7

Verksamhetsrapport avseende budget- och
skuldrådgivning 2020
Initierat av
Christina Jepsson, budget- och skuldrådgivare
Ärendebeskrivning
Budget- och skuldrådgivningen hjälper enskilda kommuninvånare med sin
vardagsekonomi och sin skuldsituation. Rådgivningen syftar till ekonomisk
rehabilitering och till att förebygga ekonomiska problem i hushållen framöver.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Liffner, 2021-03-11 - Verksamhetsrapport
avseende budget- och skuldrådgivning 2020Rapport upprättad av Christina Jepsson, 2021-03-01 - Verksamhetsrapport avseende
budget- och skuldrådgivning 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 27 Verksamhetsrapport avseende budget- och skuldrådgivning 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 27.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsrapporten och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till
Christina Jepsson, budget- och skuldrådgivare
Johan Liffner, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
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Ärendets dnr: On 2021/38
On 8

Yttrande - Vellinge kommuns Program för hållbar
utveckling
Initierat av
Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Syftet med programmet är att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med
hållbarhetsfrågor och skapa en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar
utveckling i Vellinge kommun med fokus på våra lokala behov, förutsättningar och
prioriteringar.
Programmet är styrande vad gäller hållbarhet för kommunens organisation och ska
tydliggöra den långsiktiga och gemensamma riktningen för hållbar utveckling i
Vellinge kommun genom att prioritera mål och insatser som bidrar till livskvalitet nu
och i framtiden.
Flera fokusområden har prioriteringar och mål som direkt eller indirekt involverar
verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Upprättat yttrande innehåller
kommentarer och synpunkter kring områdena; cirkulär ekonomi, transport och
mobilitet, energi och fastigheter, ungas hälsa och livsvillkor samt framtidens välfärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson och Therese Pålsmark, 2021-03-10 Vellinge kommuns Program för hållbar utveckling 2020-2030.
Remiss upprättad 2021-01-28 - Remiss angående Vellinge kommuns Program för
hållbar utveckling.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 28 - Yttrande
Vellinge kommuns Program för hållbar utveckling.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 28.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande som svar på Remiss angående
Vellinge kommuns Program för hållbar utveckling.
2. Omsorgsnämnden överlämnar upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Catharina Byström, avdelningschef
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Kommunstyrelsen
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Ärendets dnr: On 2021/117
On 9

Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region
Skåne och Skånes kommuner gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa - fr.o.m. 2021-06-01
Initierat av
Skånes Kommuner
Ärendebeskrivning
Skånes Kommuner rekommenderar de skånska kommunerna att ingå
ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande
personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller
riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015 ramöverenskommelse gällande
personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har
nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till
en gemensam ramöverenskommelse där även barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.
Ramöverenskommelsen innefattar alla fyra målgrupper och innebär ingen ändring av
ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska
kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och
utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för
målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. Ramöverenskommelsen ska
ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid revideringen har varit att
göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i
lagstiftning som skett under de senaste åren.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18
månaders uppsägningstid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-03-18 - Ramöverenskommelse
om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa fr.o.m. 2021-06-01.
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Beslut från Skånes kommuners styrelse, 2021-03-09 - Ramöverenskommelse gällande
fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.
Skrivelse från Skånes Kommuner, 2021-03-09 - Skånes Kommuner rekommenderar
kommuner i Skåne att teckna ramöverenskommelse med Region Skåne.
Förslag på ramöverenskommelse från Region Skåne, 2021-03-17
- Ramöverenskommelse.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beslutar att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk hälsa.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsnämndens ordförande samt socialchef att
underteckna ramöverenskommelsen.
Beslutet skickas till
Catharina Byström, socialchef
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
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Ärendets dnr: On 2021/37
On 10

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 vad
som är bestämt i uppföljningsplanen. I föreliggande redovisning avrapporteras enligt
plan genomförd uppföljning och kontroll till och med 2021-03-11.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-03-11 - Redovisning av uppföljning
och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Statusredovisning upprättad av Peter Olsson, 2021-03-11.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 29 - Redovisning
av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 29.
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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Ärendets dnr: On 2021/97
On 11

Förlängning av avtal med Förenade Care AB om drift av
Postiljonen och Månstorps ängar vård- och
omsorgsboenden
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Avtal med Förenade Care AB avseende drift av Postiljonen och Månstorps ängar vårdoch omsorgsboende löper ut 2022-01-17. Möjlighet till förlängning finns med totalt
tre (3) + tre (3) år.
Omsorgsavdelningen föreslår för omsorgsnämnden att gällande avtal för drift av
Postiljonen och Månstorps ängar vård- och omsorgsboende (undertecknat 2019-08-13)
med dnr On 2018/293 förlängs med oförändrade villkor för perioden
2022-01-18--2025-01-17.
Överenskommelse om förlängning av avtal ska ha träffats senast 2021-07-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-03-23 - Förlängning av avtal med
Förenade Care AB om drift av Postiljonen och Månstorps ängar vård- och
omsorgboenden.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 30 - Förlängning
av avtal med Förenade Care AB om drift av Postiljonen och Månstorps ängar vård- och
omsorgsboenden.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 30.

2021-04-06

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

20 (25)

Dnr: On 2020/534

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden förlänger befintligt avtal med Förenade Care AB avseende drift av
Postiljonen och Månstorps ängar vård- och omsorgsboende för perioden
2022-01-18--2025-01-17.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsnämndens ordförande att teckna erforderliga
handlingar.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-04-06

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

21 (25)

Dnr: On 2020/534

Ärendets dnr: On 2021/68
On 12

Förlängning av avtal om hjälpmedelsförsörjning (Sodexo)
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Efter gemensam upphandling med ett antal andra skånska kommuner tecknade Vellinge
kommun 2018 avtal med Sodexo avseende hjälpmedelsförsörjning och
hjälpmedelsservice. Avtalstiden är 2018-10-01--2022-09-30 med möjlighet till
förlängning 4 år, med oförändrade villkor.
Omsorgsavdelningen föreslår att befintligt avtal förlängs vilket innebär att avtalstiden
efter förlängning sträcker sig till och med 2026-09-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-03-23 - Förlängning av avtal med
Sodexo om hjälpmedelsförsörjning och hjälpmedelsservice.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 31 - Förlängning
av avtal om hjälpmedelsförsörjning (Sodexo).
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 31.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden förlänger befintligt avtal med Sodexo avseende
hjälpmedelsförsörjning och hjälpmedelsservice för perioden 2022-10-01--2026-09-30.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsnämndens ordförande att teckna erforderliga
handlingar.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-04-06

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

22 (25)

Dnr: On 2020/534

Ärendets dnr: On 2021/108
On 13

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning LSS
2021
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till
kommunerna för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i
syfte att införa eller höja dagpenningen till de som deltar i daglig verksamhet enligt
LSS, så kallad habiliteringsersättning. Vellinge kommun har möjlighet att rekvirera
667 224 kr i statsbidrag för ändamålet.
Vellinge kommun har idag habiliteringsersättning inom daglig verksamhet LSS och
statsbidraget kan ge ett mervärde för målgruppen i form av en ökning av den
ekonomiska ersättningen. Eftersom inga ytterligare budgeterade medel finns avsatta för
habiliteringsersättning ska ingen stadigvarande höjning av ersättningen ske.
Statsbidraget ska användas till en tillfällig höjning 2021.
Inom daglig verksamhet LSS har man som individ beslut på antingen heldag (100%)
eller halvdag (50%). Omsorgsavdelningen föreslår samma fördelningsprincip avseende
engångsbeloppet, vilket leder till olika belopp baserat på den frekvens som individen
deltar i daglig verksamhet. Utbetalning föreslås ske i samband med ordinarie
utbetalning av habiliteringsersättning i november 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-03-08 - Rekvirering och
fördelning av statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 32 - Statsbidrag till
kommuner för habiliteringsersättning LSS 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 32.

2021-04-06

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

23 (25)

Dnr: On 2020/534

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att rekvirera statsbidrag för 2021
avseende habiliteringsersättning inom LSS.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att fördela ett engångsbelopp
baserat på beslutad kvantitet för insatsen (heldag 100% och halvdag 50%) till de
individer som den 1 november 2021 har insatser daglig verksamhet enligt LSS.
Rekvirerade statsbidrag för habiliteringsersättning får ej överstigas.
3. Omsorgsnämnden beslutar att utbetalning per individ sker i samband med ordinarie
utbetalning av habiliteringsersättning i november 2021.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-04-06

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

24 (25)

Dnr: On 2020/534

Ärendets dnr: On 2021/72
On 14

Utredning om bolagisering av vård- och
omsorgsverksamheter
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden i Vellinge kommun beslutade 2020-08-11 (§ 87) att utreda
konsekvenserna av att bedriva omsorgsverksamhet på St Knut och Aspen i ett helägt
kommunalt aktiebolag. Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-21 (§ 123) att även utreda
möjligheterna att framöver driva Ljungklockans korttidsvistelse/korttidstillsyn,
boendestöd och aktivitetshus inom socialpsykiatrin samt Lillgården i kommunal
bolagsform.
Utredning syftar till att belysa krav, konsekvenser samt viktiga aspekter av en sådan
bolagisering och kartlägga vilka steg som behöver genomföras för att realisera en
bolagisering. Målet med bolagiseringsutredningen är att skapa ett beslutsunderlag för
omsorgsnämnden.
Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att starta ett bolag inom vård och
omsorg, för verksamheten St Knut och Aspen. En tydlig utvärdering kopplat till
ekonomiska- och kvalitetsaspekter är av stor vikt för den långsiktiga hållbarheten i
bolaget och bör göras innan beslut om att Ljungklockans korttidsvistelse/korttidstillsyn,
boendestöd och aktivitetshus inom socialpsykiatrin samt Lillgården ska gå över i
bolaget. Bolagets resultat kommer också att vara avhängigt av de beslut som bolagets
styrelse och VD fattar kopplat till de olika aspekter som beskrivits i utredningen. En
stor verksamhets- och ekonomikompetens samt budgetföljsamhet kommer att krävas i
ett eventuellt bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2021-03-23 - Utredning om bolagisering av
vård- och omsorgsverksamheter.
Utredning upprättad 2021-03-23 - Bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter i
Vellinge kommun.
Bilaga upprättad 2021-03-09 - Kostnadsberäkning St Knut som bolag.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 34 - Utredning om
bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter.

2021-04-06

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

25 (25)

Dnr: On 2020/534

Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 § 34.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner utredningen ”Bolagisering av vård- och
omsorgsverksamheter i Vellinge kommun”.
2. Omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
starta ett kommunalt bolag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Åke Grönvall, ekonomidirektör
Johan Greco, vård- och omsorgschef

