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Ärendelista
1. Val av justerare
2. Information
3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021
5. Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Vård och omsorg (VoO) – 2020
6. Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
till omsorgsnämnden 2021
7. Revidering av omsorgsnämndens delegeringsordning 2021
8. Byte av part i LOV-avtal avseende LSS Daglig verksamhet från Solängsskolan AB till Nytida
AB
9. Redovisning av individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke
verkställda beslut 2021
10. Samverkansavtal vård- och omsorgscollege mellan Vellinge, Trelleborg och Svedala - fr.o.m.
juli 2021
11. Förfrågningsunderlag för upphandling av drift LSS gruppbostäder samt boendestöd
12. Kvartalsuppföljning per 31 mars 2021 för omsorgsnämnden
13. 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 ___ (_) som ersättare, att vid förhinder för utsedd
justeringsperson justera dagens protokoll.
3. 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.
Revidering av programbeskrivning gällande Nya Eskilsgårdens vårdoch omsorgsboende efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?" samt enhetsundersökningarna inom Äldreomsorg och
LSS.

b) Visning av film om Månstorps Ängar vård- och omsorgsboende.
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) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-04-08, Dnr On 2021/57 Lex Sarah-utredning gällande brister i handläggning i en utredning enligt kap 11 § 1
socialtjänstlagen.
b) Beslut från Konkurrensverket, 2021-04-12, Dnr On 2020/369 - Vellinge kommun
direktupphandling av vård- och omsorgsboende.
c) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2021-04-30, Dnr On 2021/143 - Yttrande
Programsamråd över Detaljplan för Lilla Hammar 1:22 m fl inklusive Toppenområdet
och nytt stationsläge utmed väg 100.
d) Beslut från förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-09, Mål nr 7159-20 Serveringstillstånd enligt alkohollagen; nu fråga om avskrivning.
e) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-08, Mål nr 3875-20 - Personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
f) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-30, Mål nr 2175-21 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
g) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-09, Mål nr 15820-20 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
Meddelande d-g 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, 2021-05-07 - Redovisning av
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021-05-18, löpnummer 63-94.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, löpnummer 63-94.
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Ärendets dnr: On 2021/26
On 5

Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg (IFO)
samt Vård och omsorg (VoO) – 2020
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
I enlighet med SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) ska den som bedriver socialtjänst och
verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), årligen
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen ska innehålla en
beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits och
vilka resultat som uppnåtts.
Denna kvalitetsberättelse innehåller en redovisning gällande hur individ- och
familjeomsorgen samt vård och omsorg arbetat utifrån de krav och mål som ställts på
verksamheten under 2020. I berättelsen ges exempel på verksamhetens kvalitets- och
utvecklingsarbete och vad det resulterat i.
Omsorgsavdelningen har upprättat en reviderad kvalitetsberättelse efter arbetsutskottets
sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-04-21 - Kvalitetsberättelse för
Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Vård och omsorg (VoO) 2020.
Kvalitetsberättelse upprättad av Linda Etverk och Christina Persson, 2021-04-19 Kvalitetsberättelse Omsorgsnämnden Egen regi, Individ- och familjeomsorg, Vård och
omsorg, 2020.
Reviderad kvalitetsberättelse upprättad av Linda Etverk och Christina Persson,
2021-05-05 - Kvalitetsberättelse Omsorgsnämnden Egen regi, Individ- och
familjeomsorg, Vård och omsorg, 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 37 Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Vård och omsorg (VoO)
– 2020.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 37.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner ”Kvalitetsberättelse Omsorgsnämnden Egen
regi, Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg 2020” och lägger den till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Linda Etverk, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
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Ärendets dnr: On 2021/179
On 6

Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till omsorgsnämnden
2021
Initierat av
Peter Olsson, verksamhetscontroller
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.
Avvikelser inom individ- och familjeomsorgens låg under det första kvartalet 2021
under genomsnittet för föregående år. Detsamma gäller för vård och omsorg, där
trenden från 2020 med sjunkande antal avvikelser fortsätter. Ingen avvikelse under
perioden bedömdes som så allvarlig att anmälan till IVO ansågs nödvändig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-05-04 - Redovisning av avvikelser
enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till
omsorgsnämnden 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 38 - Redovisning
av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till
omsorgsnämnden 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 38.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisning av avvikelser för det första kvartalet 2021.
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Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorg
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
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Ärendets dnr: On 2021/19
On 7

Revidering av omsorgsnämndens delegeringsordning
2021
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Delegeringsordningen revideras med jämna mellanrum för att hållas uppdaterad i
förhållande till förändringar i verksamhet och gällande lagstiftning.
Omsorgsavdelningen föreslår en revidering av delegeringsordningen med anledning av
en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om avgiftsuttag vid begäran om
utlämnande av kopia av allmän handling. I samband med denna revidering föreslås
även vissa förtydliganden och tillägg i avsnittet ”N. Övriga lagar m.m.” gällande
polisanmälan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-04-23 - Revidering av
omsorgsnämndens delegeringsordning 2021.
Förslag på delegeringsordning upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-04-23 Delegeringsordning för omsorgsnämnden antagen 2021-xx-xx § x.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 39 - Revidering av
omsorgsnämndens delegeringsordning 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 39.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden antar reviderad delegeringsordning för omsorgsnämnden.
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Beslutet skickas till
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Anna Möller, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen
Michael Horn af Rantzien, miljöchef samhällsbyggnadsavdelningen
Bengt Wassberg, tillståndsinspektör samhällsbyggnadsavdelningen
Ingela Nilsson, handläggare samhällsbyggnadsavdelningen
Mats Persson, verksamhetschef fritid
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Ärendets dnr: On 2021/151
On 8

Byte av part i LOV-avtal avseende LSS Daglig
verksamhet från Solängsskolan AB till Nytida AB
Initierat av
Solängsskolan AB (SKOA)/Nytida AB
Ärendebeskrivning
Solängsskolan AB (SKOA) har tidigare ingått LOV-avtal med Vellinge kommun daglig
verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt
detta avtal förutsätter en överlåtelse av LOV-avtalet kommunens skriftliga
godkännande. Genom partsbytet inträder Nytida AB i LOV-avtalet med Vellinge
kommun.
Nytida AB har beviljats tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att driva
daglig verksamhet LSS.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-03-30 - Byte av part i LOV-avtal
avseende LSS Daglig verksamhet från Solängsskolan AB till Nytida AB.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 40 - Byte av part i
LOV-avtal avseende LSS Daglig verksamhet från Solängsskolan AB till Nytida AB.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 40.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner överlåtelse av LOV-avtalet, från Solängsskolan AB till
Nytida AB.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgschefen att teckna erforderliga
handlingar.
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Ärendets dnr: On 2021/182
On 9

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 2021-01-01 – 2021-03-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Andréasson, 2021-04-22 - Redovisning av
individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke verkställda
beslut för första kvartalet 2021.
Rapport upprättad av Peter Andréasson, 2021-04-22 - Antal rapporterade ärende till
Inspektionen för vård och omsorg avseende icke verkställda beslut första kvartalet
2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 41 - Redovisning
av individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke
verkställda beslut 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 41.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av individrapporter, avseende icke
verkställda beslut för perioden 2021-01-01 - 2021-03-31.
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
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Ärendets dnr: On 2021/142
On 10

Samverkansavtal vård- och omsorgscollege mellan
Vellinge, Trelleborg och Svedala - fr.o.m. juli 2021
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Vellinge kommun ingår sedan 2009 i samverkansavtal Vård- och omsorgscollege
Vellinge, Trelleborg och Svedala. Syftet med Vård- och omsorgscollege är att
kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla utbildningar i samverkan mellan arbetsliv och
ansvariga för utbildningar inom vård och omsorg. Samverkan syftar även till att säkra
rekryteringen till vård- och omsorgsbranschen i de tre kommunerna. Medlemskap i
Vård- och omsorgscollege innebär att varje medlem representeras av deltagare i
lokalföreningens styrelse. Förutom de timmar som läggs ner på styrelsearbetet betalar
varje medlem en årlig avgift för regional och lokal processledare. Avgiften är cirka
30 000 kr per år och medlem.
Nuvarande samverkansavtal avser samverkan 2016-07-01 - 2021-06-30.
Omsorgsnämnden fattade beslut 2020-10-21 (§ 128) om att Vellinge kommun ska
lämna Vård- och omsorgscollege i och med avslutandet av befintligt avtal, 2021-06-30.
Sedan omsorgsnämnden fattade beslut om utträde har det skett en nystart och ett stort
förnyelsearbete har påbörjats för att möta framtiden, med en vision och tre övergripande
mål för perioden 2021-2025:
• Vi attraherar studerande och medarbetare
• Vi har medarbetare med rätt kompetens
• Vi erbjuder de bästa utbildningarna
Nya fokusområden är:
• Personal- och kompetensbehovsinventering till och med 2025 med
prognos 2030
• Kompetensstegar/karriärmöjligheter
• Uppgiftsväxling
• Ledarskapet, behålla och utveckla
• Marknadsföring av yrket och utbildning
• Behålla och utveckla våra medarbetare
De nya fokusområdena ligger helt i linje med Vellinge kommuns program för
Framtidssäkrad välfärd och samarbetet med Vård- och omsorgscollege ger ytterligare
möjligheter för utveckling. Omsorgsavdelningen föreslår därför att Vellinge kommun
kvarstår som medlem.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2021-04-19 - Samverkansavtal vård- och
omsorgscollege mellan Vellinge, Trelleborg och Svedala - fr.o.m. juli 2021.
Presentation från Vård och omsorgscollege Skåne, 2021-03-19 - Vård- och
omsorgscollege Skåne, Vellinge 2021-03-19.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 42 Samverkansavtal vård- och omsorgscollege mellan Vellinge, Trelleborg och Svedala fr.o.m. juli 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 42.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beslutar att Vellinge kommun kvarstår som medlem i Vård- och
omsorgscollege fr.o.m. 2021-07-01 och därmed ingår i det fortsatta samverkansavtalet
inom ramen för Vård- och omsorgscollege.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt avdelningschef för omsorgsorgsavdelningen att
underteckna erforderliga handlingar.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
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Ärendets dnr: On 2021/32
On 11

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift LSS
gruppbostäder samt boendestöd
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-21 (§ 124) att uppdra åt omsorgsavdelningen att
ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling avseende drift av LSS gruppbostäderna
Storgatan, Falsterbovägen, Länsmansgatan, Bäckahästen och Nyvångsvägen samt
boendestöd. Omsorgsavdelningen har därefter tagit fram ett förslag till
förfrågningsunderlag.
Avtalstiden föreslås vara 2022-09-01—2024-09-02 med möjlighet till förlängning i två
omgångar, med tre (3) + fyra (4) år. Förfrågningsunderlaget beskriver en rad
kvalitetskrav i verksamheten.
Omsorgsavdelningen har inför aktuell upphandling genomfört en så kallad extern
remiss, där potentiella anbudsgivare har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkastet
till förfrågningsunderlag. Flera möjliga anbudsgivare inkom med synpunkter och dessa
har i viss omfattning kunnat beaktas i det fortsatta arbetet med förfrågningsunderlaget.
Det kan komma att ske redaktionella ändringar i förfrågningsunderlaget, efter
omsorgsnämndens beslut, innan upphandlingen publiceras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-05-04 - Upphandling av drift
LSS gruppbostäder samt boendestöd.
Förfrågningsunderlag upprättat 2021-05-06 - Offentlig upphandling av vård- och
omsorgsentreprenad, Gruppbostäder LSS, Storgatan, Länsmansgatan, Falsterbovägen,
Nyvångsvägen, Bäckahästen samt boendestöd, 2022-09-01—2024-09-02
(beslutsunderlaget 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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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden antar förfrågningsunderlag Offentlig upphandling av vård- och
omsorgsentreprenad, Gruppbostäder LSS, Storgatan, Länsmansgatan, Falsterbovägen,
Nyvångsvägen, Bäckahästen samt boendestöd, 2022-09-01—2024-09-02.
2. Omsorgsnämnden ger omsorgsavdelningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-05-11

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

22 (24)

Dnr: On 2020/535

Ärendets dnr: On 2021/141
On 12

Kvartalsuppföljning per 31 mars 2021 för
omsorgsnämnden
Initierat av
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden har ett tilldelat budgetanslag på 536,0 miljoner kronor (mkr) för
2021. Det beräknade årsutfallet prognostiseras till 513,0 mkr. Jämfört mot budget
resulterar detta i ett överskott på 23,0 mkr.
Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget med 20,6 mkr och
produktionsenheterna prognostiserar ett överskott på 2,4 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 upprättad av Peter Olsson, 2021-05-05 - Kvartalsuppföljning per
31 mars 2021 för omsorgsnämnden.
Kvartalsuppföljning upprättad 2021-04-21 – Omsorgsnämnden kvartalsrapport 31 mars
2021.
Investeringsbilaga upprättad 2021-04-21 – Investeringar omsorgsnämnden.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 43 Kvartalsuppföljning per 31 mars 2021 för omsorgsnämnden.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-04 § 43.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämndens beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner kvartalsuppföljning per den 31 mars 2021 för
omsorgsnämnden.
2. Omsorgsnämnden överlämnar kvartalsuppföljning till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Ulrika Winkle, ekonom Serkon
Kommunstyrelsen
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Ärendets dnr: On 2021/196
On 13

Nedläggning av faderskapsutredning
Initierat av
Glenn Sjöbeck, familjerättssekreterare
Ärendebeskrivning
Familjerättssekreteraren bedömer det som utsiktslöst att ytterligare utreda
faderskapsfrågan varför nämnden föreslås lägga ner faderskapsutredningen.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag upprättat av Glenn Sjöbeck, 2021-03-23.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sociala utskott, 2021-04-20 § 35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens sociala utskott 2021-04-20 § 35.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden 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
Glenn Sjöbeck, familjerättssekreterare
(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.)

