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Ärendelista
1. Val av justerare
2. Information
3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021
5. Redovisning av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021
6. Revidering av plan för extraordinär händelse eller annan svår påfrestning i kommunen
7. Öppning av aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och Postgården samt
restaurangverksamhet på Omtankens Hus
8. Återrapport av uppföljning av uppstartsprocessen avseende driftsavtal för St Knut och Aspen
vård- och omsorgsboende
9. Återrapport av åtgärder och arbetssätt utifrån rekommendationer i KPMGs utredning avseende
avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende 2019-2020
10. Komplettering av utredning om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter med
anledning av återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott
11. Initiativärende till omsorgsnämnden gällande att utreda äldreomsorg i kommunal regi
12. Uppsägning av LOV-avtal avseende hemtjänstinsatser i form av service, AB Damerna Damm
13. Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken
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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 Andreas Johansson (L) 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.
• Covid-19 i kommunen, status smittläget samt vaccinering.
• Aktiviteter för att bryta ofrivillig ensamhet.
b) Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef, informerar om utbetalning
återkrav av ekonomiskt bistånd 2020.
c) Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig, informerar om Lex Sarah
(On 2021/226) anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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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Ärendets dnr: On 2020/491
On 3

Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
Beslutsunderlag
a) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-05-20, On 2021/223 Beslut om att återkalla tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans,
avlösarservice i hemmet, biträde av kontaktperson och ledsagarservice, Nordström
Assistans AB.
b) Beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm, 2021-05-25, Mål nr 17160-21, Dnr On
2021/223 - Återkallelse av tillstånd enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade; nu fråga om inhibition.
c) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-04-27, Dnr On 2021/71 Tillsyn av Sociala jouren Syd.
d) Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 73, Dnr On 2021/33 - Årsredovisning
2020 Vellinge kommun.
e) Beslut från Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 76, Dnr On 2021/228 - Program för
framtidssäkrad välfärd med handlingsplan 2021-2023.
f) Rapport från pwc, 2021-06-11, Dnr On 2021/72 - Second opinion avseende
bolagiseringsutredning.
g) Beslut från Kommunstyrelsen 2021-06-01 § 94, Dnr On 2021/255 Befolkningsprognos åren 2021-2030.
h) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-06-11, Dnr On 2021/133 Vellinge kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser.
i) Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2021-04-12, Mål nr 10612-20 - Personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
j) Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-04-14,
Dnr 3.5.1-60726/2020 - Tillsyn av handläggningen vid placering av barn i familjehem.
k) Dom från förvaltningsrätten i Malmö, 2021-04-15, Mål nr 2201-21 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
l) Beslut från kammarrätten i Göteborg, 2021-04-22, Mål nr 927-928-21 - Personlig
assistans, fråga om prövningstillstånd.
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m) Beslut från förvaltningsrätten i Malmö, 2021-04-28, Mål nr 16077-20 - Bostad med
särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
fråga om avskrivning.
Meddelande i-m omfattas av sekretess.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
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Dnr: On 2020/536

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, 2021-06-14 - Redovisning av
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021-06-22, löpnummer 95-120.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut,
löpnummer 95-120.
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Ärendets dnr: On 2021/37
On 5

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 2021-05-27.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-05-27 - Redovisning av uppföljning
och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Statusredovisning upprättad av Peter Olsson, 2021-05-27 - Statusredovisning
2021-05-27.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 46 - Redovisning
av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 46.
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 2021/220
On 6

Revidering av plan för extraordinär händelse eller annan
svår påfrestning i kommunen
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden fastställde 2019-10-15 (§ 111) Plan för extraordinär händelse eller
annan svår påfrestning i kommunen. Mot bakgrund av att verksamheterna inom
omsorgsavdelningen till viss del förändrats sedan dess samt att det finns behov av några
andra justeringar och tillägg, har en översyn av planen gjorts.
Omsorgsavdelningen föreslås få i uppdrag att fortlöpande revidera kontaktuppgifterna i
planen, utan att dessa förändringar behöver fastställas av omsorgsnämnden. Vid större
förändringar av innehållet ska dock en reviderad Plan för extraordinär händelse eller
annan svår händelse i kommunen fastställas av omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-05-26 - Revidering av plan för
extraordinär händelse eller annan svår påfrestning i kommunen 2021.
Förslag på plan upprättad av Christina Persson och Therese Pålsmark, 2021-05-25 Plan för extraordinär händelse eller annan svår påfrestning i kommunen,
Omsorgsavdelningen.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 47 - Revidering av
plan för extraordinär händelse eller annan svår påfrestning i kommunen.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 47.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner uppdaterad Plan för extraordinär händelse eller annan
svår påfrestning i kommunen.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att fortlöpande uppdatera planen
med aktuella kontaktuppgifter. Då behov av större förändringar föreligger ska Plan för
extraordinär händelse eller annan svår händelse i kommunen fastställas av
omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Ericsson, individ- och familjeomsorgschef
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
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Ärendets dnr: On 2020/151
On 7

Öppning av aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och
Postgården samt restaurangverksamhet på Omtankens
Hus
Initierat av
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Ärendebeskrivning
Vellinge kommuns aktivitetshus samt restauranger har under stora delar av pandemin
varit nedstängda för allmänheten för att motverka spridning av covid-19. Initialt
stängdes rubricerade verksamheter ner efter beslut av omsorgsnämndens ordförande
2020-03-16. Omsorgsnämndens ordförande beslutade 2020-09-22 att aktivitetshusen
skulle öppnas åter 2020-10-01. 2020-10-23 beslutade omsorgsnämnden, på grund av
ökad smittspridning att återigen stänga Postgårdens aktivitetshus. 2020-10-29 följde
även övriga aktivitetshus och restaurangen på Omtankens hus.
Samtliga beslut om nedstängning gjorde gällande att boende på aktivitetshusen och i
trygghetslägenheterna på Omtankens hus fortsatt skulle kunna få lunchmåltider
levererade hem till sig.
I takt med att smittspridningen minskar och vaccinationsgraden ökar, finns det
anledning att besluta om en kontrollerad, successiv öppning av verksamheterna igen.
Det finns ett stort intresse hos våra äldre medborgare att öppna upp aktivitetshusen för
att minska den besvärande ensamhet som blivit än mer påtaglig under den rådande
pandemin. För att en öppning ska kunna ske är en förutsättning att öppning sker utifrån
rådande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra
relevanta myndigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Andréasson, 2021-05-20 - Öppning av
aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och Postgården samt restaurangverksamhet på
Omtankens Hus.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 48 - Öppning av
aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och Postgården samt restaurangverksamhet på
Omtankens Hus.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 48.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden uppdrar åt Förenade Care AB att öppna upp verksamheterna
Almgårdens aktivitetshus, Postgårdens aktivitetshus, Bäckagårdens aktivitetshus samt
Omtankens Hus restaurang på ett smittsäkert sätt som följer rådande restriktioner och
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter.
Beslutet skickas till
Catharina Byström, socialchef
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
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Ärendets dnr: On 2021/12
On 8

Återrapport av uppföljning av uppstartsprocessen
avseende driftsavtal för St Knut och Aspen vård- och
omsorgsboende
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
2021-01-16 övergick driften av vård- och omsorgsboende St Knut och Aspen från
Vardaga till Förenade Care. Under avtalets uppstartsprocess, dvs. de första
6 månaderna, har omsorgsavdelningen haft täta avstämningsmöten och en kontinuerlig
dialog med Förenade Care för att säkra en trygg övergång och en verksamhet med god
kvalitet för de boende på St Knut och Aspen och följsamhet mot avtalet.
Enligt omsorgsavdelningens rutin vid igångsättning av nya driftsavtal ska täta
avstämningsmöten med leverantören ske under uppstartsprocessen. Fram till 24 maj har
genomförts nio avstämningar med verksamheten samt ytterligare två avstämningar är
planerade. Syftet med täta avstämningar är att tidigt upptäcka eventuella problem och
därmed förebygga brister i uppstartsskedet.
Uppföljning av uppstartsprocessen avslutas i mitten av juni under förutsättning att det
inte fram tills dess uppstår några frågor som riskerar att leda till brister. Under
uppstartsperioden har kontinuerliga förbättringar genomförts för att säkra en god vård
och omsorg. Fortsatt uppföljning av verksamheten sker inom ramen för den ordinarie
kvalitetsuppföljningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-06-08 - Återrapport av
uppföljning av uppstartsprocessen avseende driftsavtal för St Knut och Aspen vård- och
omsorgsboende, 2021-01-16--2023-01-15.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 49 - Återrapport av
uppföljning av uppstartsprocessen avseende driftsavtal för St Knut och Aspen vård- och
omsorgsboende.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 49.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner återrapport av uppföljning av uppstartsprocessen
avseende driftsavtal för St Knut och Aspen vård- och omsorgboende, och lägger
rapporten till handlingarna.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
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Ärendets dnr: On 2021/25
On 9

Återrapport av åtgärder och arbetssätt utifrån
rekommendationer i KPMGs utredning avseende
avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och
omsorgsboende 2019-2020
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden gav 2021-02-02 (§ 12) omsorgsavdelningen i uppdrag att senast i
juni 2021 återrapportera åtgärder och förändrade arbetssätt utifrån KPMGs
rekommendationer i ”Utredning avseende avtalsuppföljning på St Knut och Aspen
vård- och omsorgsboende 2019-2020”:
• Se över hur informations- och rapporteringsärenden ska protokollföras
vid nämndsammanträden.
• Utveckla och tydliggör den årliga uppföljningsplanen med dialog- och
proaktiva möten med utförare.
• Utarbeta en riktlinje för övertagande-/uppstartsprocess av
entreprenadverksamhet för att säkerställa att kvalitetskrav i avtal är
förankrade och efterlevs.
Omsorgsavdelningen har med anledning av rekommendationerna arbetat med åtgärder
och utveckling av arbetssätt, där punkt ett och tre redan är genomförda och punkt två
kommer att fastställas under hösten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-05-25 - Återrapport av åtgärder
och arbetssätt utifrån rekommendationer i KPMGs utredning avseende
avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende 2019-2020.
Riktlinje – Upphandling drift av vård- och omsorgsverksamhet i Vellinge kommun
samt avtalsförvaltning, upprättad av Christina Persson, 2021-05-10.
Rapport från KPMG, 2021-01-13 - Utredning avseende avtalsuppföljning på St Knut
och Aspen vård-och omsorgsboende 2019-2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 50 - Återrapport av
åtgärder och arbetssätt utifrån rekommendationer i KPMGs utredning avseende
avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende 2019-2020.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 50.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner återrapport av åtgärder och arbetssätt utifrån
rekommendationer i KPMGs utredning avseende avtalsuppföljning på St Knut och
Aspen vård- och omsorgsboende 2019-2020, och lägger rapporten till handlingarna.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
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Ärendets dnr: On 2021/72
On 10

Komplettering av utredning om bolagisering av vård- och
omsorgsverksamheter med anledning av återremiss från
kommunstyrelsens arbetsutskott
Initierat av
Omsorgsnämnden
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, med följande:
- Konsekvensbeskrivning av införande av kommunal regi i förvaltningsform.
- Kostnadskalkyl som bygger på lika villkor för kommunal och enskild regi. (Oavsett
bolags- eller förvaltningsform)
- Beskrivning av relationen mellan Omsorgsnämnden och ett eventuellt kommunalt
vårdbolag alternativt regi i förvaltningsform avseende avtalstid, omförhandlingar av
avtal - ev upphandling samt beskrivning av process för kvalitetsuppföljning,
kvalitetskrav och verksamhetsutveckling.
Omsorgsavdelningen föreslår att den kompletterande utredningen utförs av extern part
och att utredningen svarar på ovanstående tre delar. Omsorgsavdelningen genomför
direktupphandling av utredningsuppdraget. Utredningen ska vara färdigställd inför
omsorgsnämndens sammanträde 2021-09-07.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-05-31 - Återremiss av utredning
om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter för komplettering inför beslut.
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18 § 86 - Utredning om
bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 51 - Komplettering
av utredning om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter med anledning av
återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-06-08 § 51.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att genomföra direktupphandling
av utredningsuppdrag, utifrån beslutat behov av kompletteringar i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Utredningen ska vara färdigställd inför omsorgsnämndens sammanträde
2021-09-07.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgschef att fatta beslut om tilldelning i
direktupphandling av utredningsuppdrag samt teckna erforderliga handlingar.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-06-15

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

20 (23)

Dnr: On 2020/536

Ärendets dnr: On 2021/208
On 11

Initiativärende till omsorgsnämnden gällande att utreda
äldreomsorg i kommunal regi
Initierat av
Erik Campbell (C)
Ärendebeskrivning
Erik Campbell (C) väcker på omsorgsnämnden 2021-05-18 § 60 ett initiativärende i
enlighet med kommunallagen kap 4 § 20. Ärendet avser att utreda äldreomsorg i
kommunal regi. Omsorgsnämnden beslutar 2021-05-18 § 60 att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Erik Campbell (C), 2021-05-17 - Initiativärende om att utreda
äldreomsorg i kommunal regi.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2021-05-18 § 60 - Initiativärende till
omsorgsnämnden gällande att utreda äldreomsorg i kommunal regi.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2021-05-18 § 60.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. ___.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
Erik Campbell (C)
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Dnr: On 2020/536

Ärendets dnr: On 2021/256
On 12

Uppsägning av LOV-avtal avseende hemtjänstinsatser i
form av service, AB Damerna Damm
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Sedan 2019 finns bestämmelser om att alla företag som utför hemtjänstinsatser, alltså
även de som enbart utför serviceinsatserna städ, tvätt och inköp, måste ansöka om
tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få lov att utföra dessa
insatser.
Tre av de mindre serviceföretagen som Vellinge kommun haft LOV-avtal med har valt
att inte ansöka om tillstånd hos IVO då det bl.a. är förenat med en hög ansökningsavgift
(30 000 kr). Det innebär att kommunens avtal med dessa tre företag har avslutats.
Ett av serviceföretagen, AB Damerna Damm, valde dock att ansöka om tillstånd i
november 2020. Omsorgsavdelningen har därefter bevakat ärendet och bedömt att det
är rimligt att avvakta eventuell uppsägning av LOV-avtalet under handläggningstiden
hos IVO.
IVO gör en annan bedömning och meddelar i beslut från 2021-06-10 att de anser det är
en brist att Vellinge kommun anlitar en privat utförare av hemtjänst/serviceinsatser (AB
Damerna Damm) som inte innehar ett tillstånd från IVO.
Omsorgsavdelningen bedömer mot bakgrund av IVO:s beslut att kommunen inte kan
invänta eventuellt tillstånd utan bör säga upp avtalet omgående.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-06-14 - Uppsägning av LOVavtal avseende hemtjänstinsatser i form av service, AB Damerna Damm.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden säger upp LOV-avtal med AB Damerna Damm, avseende
serviceinsatser, med en uppsägningstid på två veckor.
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Dnr: On 2020/536

Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
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Dnr: On 2020/536

Ärendets dnr: On 2021/248
On 13

Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken
Initierat av
Karolina Hedergård, socialsekreterare
Ärendebeskrivning
___ pappa och enda vårdnadshavare avled ___. ___ mamma avled när ___ var ___ år.
___ är minderårig och har behov av att särskilt förordnade vårdnadshavare utses.
Beslutsunderlag
Anmälan upprättad av Bianca Feilhauer, 2021-06-14.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden anmäler enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken (FB) till Tingsrätten
behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för ___.
2. Omsorgsnämnden föreslår att Tingsrätten utser särskilt förordnade vårdnadshavare
för ___.
Beslutet skickas till
Karolina Hedergård, socialsekreterare
Bianca Feilhauer, 1:e sociasekreterare
(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.)

