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Tjänstemän

Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Johan Liffner, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare

Övriga

Madeleine Persson, regionchef Förenade Care
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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 Henrik Thorsell (L) m fl om försörjningsstöd för personer med kognitiv
funktionsnedsättning
6. Personligt Ombud verksamhet för personer med psykiska funktionshinder 2022-2023
7. Revidering av omsorgsnämndens delegeringsordning 2021
8. Redovisning av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021
9. Uppföljning 2021 av Plan för drogförebyggande arbete 2017-2021
10. Svar på remiss - Plan för drogförebyggande arbete 2022-2026
11. Svar på revisionsgranskning - Granskning av krisberedskapsarbetet
12. Upphandlingsplan för omsorgsnämnden 2022 med plan för 2023-2024
13. Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av daglig verksamhet
LSS - 2021
14. Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av tjänster i form av
ledsagarservice, avlösarservice samt av ickevalsalternativ för personlig assistans LSS - 2021
15. Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av dagverksamhet för
personer med demenssjukdom i Vellinge kommun - 2021
16. Komplettering av utredning om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter
17. Avsluta medborgardialog 2021
18. Plan för medborgardialog 2022
19. Avsluta utökad medborgardialog Öppet hus på vård- och omsorgsboenden i Vellinge
kommun
20. Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022
21. Sammanträdestider för omsorgsnämndens arbetsutskott 2022
22. Sammanträdestider för omsorgsnämndens sociala utskott 2022
23. Vårdnadsöverflyttning 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 Thommy Gransten (M) och Andreas Johansson (L) som
ersättare, att vid förhinder för utsedd justeringsperson justera dagens protokoll.
3. Protokollet justeras 2021-__-__ på kommunhuset.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

5 (44)
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Ärendets dnr: On 2020/548
On 2

Information
Ärendebeskrivning
a) Madeleine Persson, regionchef från Förenade Care informerar om Förenade Cares
utvecklingsarbete i Vellinge kommun.
b) Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen, informerar om aktuellt inom
omsorgsavdelningen.
• Covid-19 i kommunen, status smittläget samt vaccinering.
c) Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig, informerar om Lex Sarah
(Dnr On 2021/375).
d) Ordförande informerar om driftsform för St Knut och Aspen vård- och
omsorgsboende efter 2023-01-16.
e) Ordförande informerar om julmiddag i samband med decembernämnden.
f) Visning av film om Mejerigatans 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) Redovisning upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-09-09, Dnr On 2020/491 Redovisning av domar och beslut i individärenden.
b) Beslut från kommunfullmäktige 2021-09-06 § 155, Dnr Ks 2020/564 - Svar på
motion från Angela Everbäck (MP) angående ökat stöd till Kvinnojouren och
Brottsofferjouren.
c) Beslut från kommunfullmäktige 2021-09-06 § 160, Dnr Ks 2020/589 - Svar på
motion från Andreas Johansson (L) om att kunna avsluta entreprenörer inom omsorgen
som inte fungerar.
d) Beslut från kommunfullmäktige 2021-09-06 § 163, Dnr Ks 2020/590 - Svar på
motion från Andreas Johansson (L) om hemlagad mat på alla vård- och omsorgsboende.
e) Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-27 § 179, Ks 2021/552 Finansiering och godkännande av samverkansmodell SSPF (Skola – socialtjänst – polis
– fritid) i Vellinge kommun.
f) Beslut från kommunfullmäktige 2021-09-27 § 143, Dnr 2021/431 - Delårsrapport
Vellinge kommun per 30 juni 2021.
g) Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2021-02-18, Dnr On 2021/16 –
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-18.
h) Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2021-05-06, Dnr On 2021/16 –
Kommunala pensionärsrådet 2021-05-06.
i) Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2021-09-09, Dnr On 2021/16 –
Kommunala pensionärsrådet 2021-09-09.
j) Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, 2021-10-14, Dnr On 2021/406 – Rådet
för funktionshinderfrågor 2021-06-03.
k) Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, 2021-10-14, Dnr On 2021/406 –
Rådet för funktionshinderfrågor 2021-09-22.
l) Protokoll från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2021-10-14, Dnr On 2021/407 –
Brottsförebyggande rådet 2021-02-23.
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Dnr: On 2020/538

m) Protokoll från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2021-10-14, Dnr On 2021/407 –
Brottsförebyggande rådet 2021-04-20.
n) Protokoll från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2021-10-14, Dnr On 2021/407 –
Brottsförebyggande rådet 2021-09-01.
o) Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, 2021-10-18, Dnr On 2021/406 –
Rådet för funktionshinderfrågor 2021-03-10.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
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Dnr: On 2020/538

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, 2021-10-19 - Redovisning av
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021-10-26, löpnummer 175-207.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, löpnummer
175-207.
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Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/153
On 5

Svar på motion från Henrik Thorsell (L) m fl om
försörjningsstöd för personer med kognitiv
funktionsnedsättning
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Henrik Thorsell (L) har tillsammans med Ann Marie Paulcen (L),
Andreas Johansson (L), Jeanette Jensen Johansson (L) och Ola Kullengren (L)
den 20 februari 2021 inkommit med motion där de yrkar:
att kravet på ett visst antal sökta arbeten för att erhålla försörjningsstöd slopas för
personer med kognitiv funktionsnedsättning under de två första månaderna och att
omsorgsnämnden under denna tid ska tillse att personen som söker försörjningsstöd får
hjälp med att bli självgående i sitt arbetssökande och om det inte fungerar, få fortsatt
stöd.
Anledningen till Liberalernas motion är att de med oro ser att invånarna i Vellinge
kommun nekas försörjningsstöd där anledningen till avslag är att personen inte har sökt
tillräckligt många arbeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Liffner, 2021-09-27 - Svar på motion från Henrik
Thorsell (L) med flera angående försörjningsstöd för personer med kognitiva
nedsättningar.
Motion från Henrik Thorsell (L) m fl, 2021-02-20 - Motion angående försörjningsstöd.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 70 - Svar på
motion från Henrik Thorsell (L) m fl om försörjningsstöd för personer med kognitiv
funktionsnedsättning.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 70.
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Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat svar på motionen.
2. Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara
besvarad.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Johan Liffner, kvalitetsansvarig
Kommunfullmäktige
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Ärendets dnr: On 2021/359
On 6

Personligt Ombud verksamhet för personer med psykiska
funktionshinder 2022-2023
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Verksamheten med personligt ombud har utvecklats bra trots utmaningarna på grund av
restriktionerna i samband med pandemin. Konsekvenserna av pandemin har främst
handlat om färre utåtriktade aktiviteter i form av exempelvis informationsträffar där
invånare på ett naturligt sätt kan komma i kontakt med det personliga ombudet. Under
2021 har dock en del utåtriktade aktiviteter och utbildningar återinförts och kommer
under senare delen av året förhoppningsvis att återgå i stort sett till såsom det såg ut
före pandemin. Trots vissa utmaningar har nya klienter sökt stöd och de rådgivande
samtalen per telefon och mail har ökat jämfört med föregående år. En medvetenhet i
verksamheten finns också att fler kan komma att söka stöd i samband med att
restriktionerna lättar.
Klienterna kommer fortsatt att delta i kvalitetsundersökningen i syfte att vidareutveckla
verksamheten när det gäller att nå ut och tillgodose målgruppens behov på bästa
möjliga sätt.
Sammantaget bedöms personligt ombud vara en viktig och betydelsefull serviceinsats i
Vellinge kommun då den syftar till att stärka personer med psykisk
funktionsnedsättning och skapa ökad tilltro på sin egen förmåga och därmed få kontroll
och makt över sin vardag och sitt liv.
För att skapa en bättre förutsägbarhet för klienterna som söker stöd från personligt
ombud föreslås beslut om statlig delfinansiering på två år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Therese Pålsmark, 2021-09-29 - Personligt ombud
verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2022-2023.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 71 - Personligt
Ombud verksamhet för personer med psykiska funktionshinder 2022-2023.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 71.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner återrapportering av personligt ombud 2021.
2. Omsorgsnämnden godkänner statlig delfinansiering för personligt ombud för år
2022-2023.
Beslutet skickas till
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
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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 rad förändringar i delegeringsordningen, till största
delen beroende på organisatoriska förändringar, förändringar av titulaturer och ett
behov av diverse redaktionella förändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-09-28 - Revidering av
omsorgsnämndens delegeringsordning 2021.
Förslag på delegeringsordning upprättad av Peter Olsson, 2021-09-28 Delegeringsordning för omsorgsnämnden antagen 2021-xx-xx, §xx.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 72 - Revidering av
omsorgsnämndens delegeringsordning 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 72.
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
Eva-Marie Engström, 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 2021/37
On 8

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 2021-09-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-09-30 - Redovisning av uppföljning
och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Statusredovisning upprättad av Peter Olsson, 2021-09-30 - Statusredovisning
2021-09-30.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 83 - Redovisning
av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 83.
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 2021/370
On 9

Uppföljning 2021 av Plan för drogförebyggande arbete
2017-2021
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
I november 2020 beslutade kommunstyrelsen om en förlängning av befintlig plan för
drogförebyggande arbete att gälla till och med 2021. I planen åläggs nämnderna att
genomföra drogförebyggande insatser inom respektive ansvarsområde.
I planen anges också hur den ska följas upp. Varje nämnd/avdelning ska utse en person
som har ansvar för uppföljning och redovisning till berörd nämnd och till
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Redovisning till BRÅ ska ske skriftligt såväl som
muntligt årligen i december.
Uppföljningen av planen för drogförebyggande arbete visar 85 % måluppfyllelse för de
insatser som ligger inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Anledningen till att inte
100 % måluppfyllelse nås är helt och hållet pandemirelaterad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-09-24 - Uppföljning 2021 av Plan för
drogförebyggande arbete 2017-2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 73 - Uppföljning
2021 av Plan för drogförebyggande arbete 2017-2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 73.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner genomförd uppföljning av de insatser som ligger under
omsorgsnämndens ansvarsområde i Plan för drogförebyggande arbete 2017-2021.
2. Omsorgsnämnden översänder genomförd uppföljning till Brottsförebyggande rådet
(BRÅ).
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
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Ärendets dnr: On 2021/380
On 10

Svar på remiss - Plan för drogförebyggande arbete 20222026
Initierat av
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Det är viktigt att förebygga bruk och missbruk i tidig ålder, eftersom riskfylld
konsumtion som inleds i unga år tenderar att fortsätta och öka genom livet. Idag ses en
allmänt ökad tillgänglighet av droger bland barn och ungdomar. Ökad drogkonsumtion
ökar antalet brott, olycksfall, skador samt konsekvenser såsom beroendeproblematik,
sjuklighet och dödlighet. Det gör det viktigt att arbeta drogförebyggande.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en plan för det drogförebyggande
arbetet som kommunstyrelsens arbetsutskott nu skickat ut på remiss till facknämnderna.
Omsorgsavdelningen har varit delaktig i framtagandet av de insatser som är aktuella
inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Remissen ska vara besvarad senast
2021-11-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-09-28 - Remiss Plan för
drogförebyggande arbete 2022-2026.
Yttrande upprättat 2021-10-14 - Remiss Plan för drogförebyggande arbete 2022-2026.
Förslag till drogförebyggande plan från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-05 Drogförebyggande plan för Vellinge kommun 2022-2026.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 74 - Svar på remiss
Plan för drogförebyggande arbete 2022-2026.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 74.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande över Plan för drogförebyggande
arbete 2022-2026.
2. Omsorgsnämnden översänder upprättat yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Kommunstyrelsen
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Ärendets dnr: On 2021/291
On 11

Svar på revisionsgranskning - Granskning av
krisberedskapsarbetet
Initierat av
Vellinge kommuns revisorer
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens
krisberedskapsarbete i syfte att bedöma om kommunen har en tillräcklig planering och
beredskap inför framtida möjliga kriser samt om åtgärder vidtas för att
förhindra/minska förekomsten av kriser framöver.
Utifrån EYs bedömning rekommenderar kommuners revisorer omsorgsnämnden att:
• systematiskt utvärdera och följa upp övnings- och utbildningsinsatser,
samt
• följa upp krisberedskapsarbetet på ett strukturerat sätt.
Omsorgsnämnden kommer från och med 2022 årligen att delges en rapport av det
sammantagna genomförda krisberedskapsarbetet för omsorgsnämndens verksamheter. I
denna rapport delges både arbetet i extern och intern verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2021-09-28 - Svar på Revisionsgranskning
Granskning av krisberedskapsarbetet.
Granskningsrapport juli 2021 från EY, 2021-07-05 - Vellinge kommun Granskning av
krisberedskapsarbetet.
Följebrev från Vellinge kommuns revisorer, 2021-07-05 - Granskning av kommunens
krisberedskapsarbete.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 75 - Svar på
revisionsgranskning Granskning av krisberedskapsarbetet.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 75.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

21 (44)

Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande som svar på granskning av
krisberedskapsarbetet i Vellinge kommun.
2. Omsorgsnämnden översänder upprättat yttrande till Vellinge kommuns revisorer.
Beslutet skickas till
Vellinge kommuns revisorer
Catharina Byström, avdelningschef omsorg
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

22 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/348
On 12

Upphandlingsplan för omsorgsnämnden 2022 med plan
för 2023-2024
Initierat av
Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen besluta om upphandlingsplan för det kommande året.
Upphandlingsplanen ska därefter skickas som meddelande till kommunstyrelsen.
I föreliggande upphandlingsplan ingår även information om förlängningar alternativt
behov av nya upphandlingar under 2023 och 2024 för en bättre översikt och
framförhållning.
Upphandlingsplan för 2022 omfattar:
• Nyckelfri hemtjänst, i enlighet med beslutad plan för Framtidssäkrad
välfärd.
• System för digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Skånes Kommuners ramavtal inom Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg samt
Handledning löper ut under 2023. Omsorgsnämnden beslutade 2021-04-13 (§ 37) att
Vellinge kommun ska delta i Skånes Kommuners nya ramupphandling inom nämnda
områden.
Under perioden 2022-2024 finns vidare möjlighet att teckna förlängningsavtal,
alternativt göra nya upphandlingar, avseende drift av:
• Omtankens Hus vård- och omsorgsboende
• Hemtjänst natt och sjuksköterskeinsatser nattetid
• Attendo Mejerigatan vård- och omsorgsboende
• Månstorps ängar och Postiljonen vård- och omsorgsboende
• Aktivitetshusen Almgården, Bäckagården, Postgården samt
restaurangen på Omtankens Hus
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-09-17 - Upphandlingsplan för
omsorgsnämnden 2022 med plan för 2023-2024.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

23 (44)

Dnr: On 2020/538

Upphandlingsplan upprättad av Christina Persson, 2021-09-17 - Upphandlingsplan för
omsorgsnämnden 2022 med plan för 2023-2024.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 76 Upphandlingsplan för omsorgsnämnden 2022 med plan för 2023-2024.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 76.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer Upphandlingsplan för omsorgsnämnden 2022 med plan
för 2023-2024.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

24 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/353
On 13

Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende
utförare/leverantör av daglig verksamhet LSS - 2021
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att bli godkänd
leverantör av daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), avsnitt 5.7 Omförhandling av avtal, har såväl kommun som
utförare möjlighet att begära omförhandling/justering av avtalet och det som ligger till
grund för avtalet.
Ingen utförare av LSS-insatser har begärt omförhandling av förfrågningsunderlag inför
1 oktober 2021. Omsorgsavdelningen ser inte heller behov av att omförhandla
förfrågningsunderlaget utan det föreligger endast behov av att uppdatera alternativt
förtydliga delar av texterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-09-28 - Uppdatering av
förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av daglig verksamhet LSS
2021.
Förslag till uppdaterat förfrågningsunderlag upprättat av Christina Person, 2021-09-15 Inbjudan att ansöka om att bli godkänd leverantör av daglig verksamhet enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 77 - Uppdatering
av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av daglig verksamhet LSS
2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 77.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

25 (44)

Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att bli
godkänd leverantör av daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) med beskrivna ändringar.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

26 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/354
On 14

Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende
utförare/leverantör av tjänster i form av ledsagarservice,
avlösarservice samt av ickevalsalternativ för personlig
assistans LSS - 2021
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster
i form av ledsagarservice, avlösarservice, samt av ickevalsalternativ för personlig
assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), avsnitt 5.7
Omförhandling av avtal, har såväl kommun som utförare möjlighet att begära
omförhandling/justering av avtalet och det som ligger till grund för avtalet.
Ingen utförare av LSS-insatser har begärt omförhandling av förfrågningsunderlag inför
1 oktober 2021. Omsorgsavdelningen ser inte heller behov av att omförhandla
förfrågningsunderlaget utan det föreligger endast behov av att uppdatera alternativt
förtydliga delar av texterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-09-28 - Uppdatering av
förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av tjänster i form av
ledsagarservice, avlösarservice samt av ickevalsalternativ för personlig assistans LSS
2021.
Förslag till uppdaterat förfrågningsunderlag upprättat av Christina Persson, 2021-09-15
- Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster i form av ledsagarservice, avlösarservice,
samt av ickevalsalternativ för personlig assistans enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 78 - Uppdatering
av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av tjänster i form av
ledsagarservice, avlösarservice samt av ickevalsalternativ för personlig assistans LSS
2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 78.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

27 (44)

Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att utföra
tjänster i form av ledsagarservice, avlösarservice, samt av ickevalsalternativ för
personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
med beskrivna ändringar.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

28 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/355
On 15

Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende
utförare/leverantör av dagverksamhet för personer med
demenssjukdom i Vellinge kommun - 2021
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att bli godkänd
utförare av dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Vellinge kommun,
avsnitt 5.7 Omförhandling av avtal, har såväl kommun som utförare möjlighet att
begära omförhandling/justering av avtalet och det som ligger till grund för avtalet.
Ingen utförare av dagverksamhet för personer med demenssjukdom har begärt
omförhandling av förfrågningsunderlag inför 1 oktober 2021. Omsorgsavdelningen ser
inte heller behov av att omförhandla förfrågningsunderlaget utan det föreligger endast
behov av att uppdatera alternativt förtydliga mindre delar av texterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-09-29 - Uppdatering av
förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av dagverksamhet för personer
med demenssjukdom i Vellinge kommun 2021.
Förslag till reviderat förfrågningsunderlag upprättat av Christina Persson, 2021-09-17 Inbjudan att ansöka om att bli godkänd leverantör av dagverksamhet för personer med
demenssjukdom i Vellinge kommun.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 79 - Uppdatering
av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av dagverksamhet för
personer med demenssjukdom i Vellinge kommun 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 79.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

29 (44)

Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att bli
godkänd utförare av dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Vellinge
kommun med beskrivna förändringar.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

30 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/72
On 16

Komplettering av utredning om bolagisering av vård- och
omsorgsverksamheter
Initierat av
Omsorgsavdelningen
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. Uppdraget gick till PwC som nu överlämnat färdigställd utredning som
belyser områdena:
• Relation till verksamhet i egen regi jämfört med verksamhet i
bolagsform
• Kvalitetsledningssystem
• Omsorgsnämndens ansvar
• Kommentarer till kostnadskalkyl utifrån drift i förvaltningsform
• Momseffekter vid drift i förvaltningsform
Även tidsaspekten kopplat till uppstart av verksamhet i förvaltningsform samt kostnad
för uppstart är belysta i utredningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2021-10-12 - Komplettering av utredning
om bolagisering av vård- och omsorgsverksamheter.
Utredning från PwC, 2021-10-14 - Komplettering av utredning om bolagisering av
vård- och omsorgsverksamheter, Vellinge kommun, Oktober 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2021-09-07 § 87.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

31 (44)

Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner Komplettering av utredning om bolagisering av vårdoch omsorgsverksamheter, upprättad av PwC i oktober 2021 och översänder den till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

32 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2020/347
On 17

Avsluta medborgardialog 2021
Initierat av
Ordförande omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-21 § 133 att medborgardialog 2021 ska
genomföras i samband med Öppet hus på Kommunhuset 2021-05-08 och resultatet ska
redovisas senast oktober 2021.
På grund av Covid ställdes Öppet hus på Kommunhuset in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-10-04 - Avsluta
medborgardialog 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 80 - Avsluta
medborgardialog 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2020-10-21 § 133 - Plan för medborgardialog
2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2021-02-02 § 14 - Omsorgsnämndens
arbetsgrupp för medborgardialog 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2020-10-21 § 133 och 2021-02-02 § 14 samt
i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 80.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden avslutar medborgardialog 2021.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg

33 (44)

Dnr: On 2020/538

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

34 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/388
On 18

Plan för medborgardialog 2022
Initierat av
Omsorgsnämndens ordförande
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden ska årligen genomföra medborgardialog med fokus på frågor inom
omsorgsnämndens ansvarsområden. Omsorgsnämnden föreslås ta fram en plan för
medborgardialog 2022.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 81 - Plan för
medborgardialog 2022.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 81.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner att plan för medborgardialog 2022 genomförs i
samband med Öppet hus på Kommunhuset.
2. Omsorgsnämnden utser Bob Ericsson (M) att leda arbetsgruppen. Arbetsgruppen
består i övrigt av Birgitta Tengqvist (S), Ola Kullengren (L), Krister Askaner (M),
Thommy Gransten (M) och Kristina Hansson (SD).
3. Omsorgsnämnden beviljar arbetsgruppen 4 timmar för praktisk planering inför
medborgardialogen och upprättande av redovisning av genomförd medborgardialog.
4. Omsorgsnämnden uppdrar åt arbetsgruppen att redovisa genomförd medborgardialog
senast november 2022.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg

35 (44)

Dnr: On 2020/538

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

36 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2020/247
On 19

Avsluta utökad medborgardialog Öppet hus på vård- och
omsorgsboenden i Vellinge kommun
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2020-06-16 § 80 om en utökad medborgardialog som ska
genomföras på kommunens vård- och omsorgsboenden. Med anledning av Covid under
2020 beslutade omsorgsnämnden 2020-09-01 § 107 att skjuta fram genomförandet av
utökad medborgardialog till 2021. Med anledning av fortsatt Covid under
2021 beslutade omsorgsnämnden 2021-02-02 § 13 att skjuta fram genomförandet av
utökad medborgardialog till 2022.
Nämnden föreslås ta ställning till om utökad medborgardialog Öppet hus på vård- och
omsorgsboenden i Vellinge kommun ska utgå.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 82 - Avsluta
utökad medborgardialog Öppet hus på vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2021-02-02 § 13 - Medborgardialog Öppet hus
på vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun till 2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2020-09-01 § 107 - Flytta fram
medborgardialog Öppet hus på vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun till
2021.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2020-06-16 § 80 - Medborgardialog Öppet hus
på vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2020-06-16 § 80 och 2020-09-01 § 107 samt
i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 10 och 2021-10-12 § 82.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

37 (44)

Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden avslutar utökad medborgardialog Öppet hus på vård- och
omsorgsboenden i Vellinge kommun.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård- och omsorg

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

38 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/343
On 20

Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022
Initierat av
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare
Ärendebeskrivning
Omsorgsavdelningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för
omsorgsnämnden 2022.
Om inget annat anges är tidpunkt för sammanträden klockan 16:30.
16 februari (ons)
29 mars
3 maj
15 juni (ons)
30 augusti
18 oktober
7 december (ons)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-10-05 - Sammanträdestider för
omsorgsnämnden 2022.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 84 Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 84.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare

39 (44)

Dnr: On 2020/538

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

40 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/344
On 21

Sammanträdestider för omsorgsnämndens arbetsutskott
2022
Initierat av
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare
Ärendebeskrivning
Omsorgsavdelningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för
omsorgsnämndens arbetsutskott 2022.
Om inget annat anges är tidpunkt för sammanträden klockan 08:30.
1 februari
15 mars
19 april
31 maj
16 augusti
4 oktober
22 november (kl. 16:00)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-10-05 - Sammanträdestider för
omsorgsnämndens arbetsutskott 2022.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 85 Sammanträdestider för omsorgsnämndens arbetsutskott 2022.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 85.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för omsorgsnämndens arbetsutskott
2022.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare

41 (44)

Dnr: On 2020/538

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

42 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/347
On 22

Sammanträdestider för omsorgsnämndens sociala utskott
2022
Initierat av
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare
Ärendebeskrivning
Omsorgsavdelningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för
omsorgsnämndens sociala utskott 2022.
Om inget annat anges är tidpunkt för sammanträden klockan 16:00.
25 januari
1 mars
5 april
17 maj
21 juni
9 augusti
20 september
1 november
13 december
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-10-05 - Sammanträdestider för
omsorgsnämndens sociala utskott 2022.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 86 Sammanträdestider för omsorgsnämndens sociala utskott 2022.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-10-12 § 86.

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

43 (44)

Dnr: On 2020/538

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för omsorgsnämndens sociala
utskott 2022.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare

2021-10-19

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

44 (44)

Dnr: On 2020/538

Ärendets dnr: On 2021/342
On 23

Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken
Initierat av
Johanna Waldemarsson, familjerättssekreterare
Ärendebeskrivning
___ är minderårig och är i behov av att en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnas
för ___ då ___ båda vårdnadshavare är avlidna. Handläggare bedömer att ___ är
lämplig som särskilt förordnad vårdnadshavare för ___.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag upprättat av Johanna Waldemarsson 2021-08-26.
Överförmyndarens bedömning.
Samtycke från ___ och ___.
Personbevis.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sociala utskott 2021-09-07 § 81.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens sociala utskott 2021-09-07 § 81.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beslutar att till Malmö tingsrätt föreslå att vårdnaden om ___
anförtros ___ som särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § Föräldrabalken.
Beslutet skickas till
Malmö tingsrätt
Johanna Waldemarsson, familjerättssekreterare

