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Ärendelista
1. Val av justerare
2. Information
3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021
5. Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd 2020
6. Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel
2020
7. Uppföljning av umgängesstödverksamheten Sammanstrålen
8. Sammanställning av brukarundersökning - Individ- och familjeomsorg 2020
9. Förfrågan från Förenade Care om utökad ersättning vid korttidsvård på Omtankens Hus, höst
2020
10. Förfrågan från Förenade Care gällande ekonomiska villkor drift av hemsjukvård
11. Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare / leverantör av tjänster i form av
service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge
12. Oberoende utredning för avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende
13. Medborgardialog - Öppet hus på vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun
14. Omsorgsnämndens arbetsgrupp för medborgardialog 2021
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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) Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg, informerar om
brukarundersökning inom äldreomsorgen.
b) Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen, informerar om aktuellt
inom omsorgsavdelningen:
•
•
•

Information Covid-19 i kommunen, status smittläget samt vaccinering.
Status verksamhetövergång på St Knut, ny driftsleverantör.
___.

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 kommunstyrelsen 2020-11-24 § 201, Dnr Ks 2020/636 - Förlängning av
befintlig plan för drogförebyggande arbete till och med 2021.
b) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2020-12-08, Dnr On 2020/469 - Yttrande
Granskning av detaljplan för Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och
Bifrostgatan.
c) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2020-12-08, Dnr On 2020/487 – Yttrande
Samråd över detaljplan för Eskilstorp 27:8, vid Kompanigatan i Vellinge.
d) Tjänsteanteckning upprättad av Johan Greco, 2020-12-15, Dnr On 2020/461 Programbeskrivning gällande vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort.
e) Yttrande upprättat av Christina Persson, 2020-01-25, Dnr On 2020/526 – Yttrande
Samråd över detaljplan för Ljunghusen 2:23, Ljungsätersvägen.
f) Beslut från kammarrätten i Göteborg 2020-11-12, Mål nr 4652-20 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd.
g) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-13, Mål nr 12637-20 - Beredande av
vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
h) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-26, Mål nr 10476-20 - Bistånd enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.
i) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-18, Mål nr 11511-19 - Personlig
assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
j) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-13, Mål nr 11632-20 - Beredande av
vård av unga.
k) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-01, Mål nr 7528-20 - Biträde av
kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
l) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-10, Mål nr 10173-20 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
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m) Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 2020-12-07, Mål nr 6079-20 - Bistånd
enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd.
Meddelande f-m 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, 2021-01-25 - Redovisning av
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021-02-02, löpnummer 1-32.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning av delegeringsbeslut, löpnummer
1-32.
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Ärendets dnr: On 2020/554
On 5

Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd 2020
Initierat av
Bengt Wassberg, tillståndsinspektör samhällsbyggnadsavdelningen
Ärendebeskrivning
Miljöenheten sammanfattar hur den yttre, inre och förebyggande tillsynen av
serveringstillstånd enligt alkohollagen har bedrivits under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Bengt Wassberg 2020-12-23 - Tillsynsrapport 2020
avseende serveringstillstånd.
Rapport upprättad av Bengt Wassberg 2020-12-23 - Tillsynsrapport 2020
Serveringstillstånd.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 3 - Tillsynsrapport
avseende serveringstillstånd 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 3, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till
Bengt Wassberg, tillståndsinspektör samhällsbyggnadsavdelningen
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Ärendets dnr: On 2020/553
On 6

Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och liknande
produkter samt vissa receptfria läkemedel 2020
Initierat av
Bengt Wassberg, tillståndsinspektör samhällsbyggnadsavdelningen
Ärendebeskrivning
Miljöenheten sammanfattar hur den yttre, inre och förebyggande tillsynen av
näringsidkare som säljer folköl, tobak och liknande produkter och/eller vissa receptfria
läkemedel i Vellinge kommun har bedrivits under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Bengt Wassberg 2020-12-23 - Tillsynsrapport 2020
avseende folköl, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel.
Rapport upprättad av Bengt Wassberg 2020-12-23 - Tillsynsrapport 2020 Folköl, tobak
och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 4 - Tillsynsrapport
avseende folköl, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 4, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till
Bengt Wassberg, tillståndsinspektör samhällsbyggnadsavdelningen
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Ärendets dnr: On 2020/426
On 7

Uppföljning av umgängesstödverksamheten
Sammanstrålen
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Denna uppföljning belyser olika delar av umgängesstödsverksamheten Sammanstrålen.
Syftet med rapporten är att följa upp Sammanstrålen och dess verksamhet då det nu har
gått fyra år sedan en professionalisering av verksamheten genomfördes.
Sammanstrålen är en umgängesstödsverksamhet där barn och den förälder som barnet
inte bor tillsammans med, umgås under trygga förhållanden. För att vara aktuell för
Sammanstrålen krävs ett beslut antingen från Tingsrätten eller bistånd från Barn
och familj myndighet. Sammanstrålen har sina lokaler i Familjernas Hus i Vellinge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Liffner, 2021-01-07 - Uppföljning av
umgängesstödverksamheten Sammanstrålen.
Rapport upprättad av Johan Liffner 2021-01-07 - Uppföljning av
umgängesstödverksamheten Sammanstrålen.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 5 - Uppföljning av
umgängesstödverksamheten Sammanstrålen.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 5, se
protokollsutdrag.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Beslutet skickas till
Johan Liffner, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
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Ärendets dnr: On 2020/512
On 8

Sammanställning av brukarundersökning - Individ- och
familjeomsorg 2020
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Vellinge kommuns individ- och familjeomsorg har sedan 2017 årligen deltagit i en
brukarundersökning som är framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner –
tidigare SKL) i samarbete med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser).
Deltagande skedde även 2020, under oktober månad.
Syftet med undersökningen är att få ett underlag som visar hur klienterna upplever
kvaliteten inom områdena tillgänglighet, information, bemötande, delaktighet,
helhetsomdöme och förändring. Undersökningen består av åtta korta frågor och
besvarades digitalt.
Svarsfrekvensen för 2020 var låg (9 procent). Den låga svarsfrekvens kan möjligtvis
härledas till den rådande Coronapandemin och en stor andel möten och besök som skett
digitalt eller via telefon. Förutsättningarna att genomföra en enkätundersökning har
därigenom försvårats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Linda Etverk och Johan Liffner 2020-12-29 Sammanställning av brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2020.
Rapport upprättad av Linda Etverk och Johan Liffner 2020-12-29 - Sammanställning av
brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 6 Sammanställning av brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 6, se
protokollsutdrag.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av rapporten och lägger den till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Linda Etverk, socialsekreterare individ- och familjeomsorg
Johan Liffner, kvalitetsansvarig familj- och individomsorg
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Ärendets dnr: On 2020/518
On 9

Förfrågan från Förenade Care om utökad ersättning vid
korttidsvård på Omtankens Hus, höst 2020
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
2020-10-16 inkom en hemställan från Förenade Care gällande extra ersättning för
utökade personalresurser vid Omtankens hus, avseende en specifik vårdtagare på
korttidsavdelningen. Vårdtagaren har haft behov av personal hos sig hela dygnet och
har vårdats på korttidsavdelningen under en längre period.
Omsorgsavdelningen gör i detta specifika ärende bedömningen att viss ersättning bör
utgå till leverantören utöver avtalad dygnsersättning på Omtankens Hus. Avdrag görs
för redan utbetald dygnsersättning om 1 563 kr per dygn avseende korttidsplats på
Omtankens hus, då en del av den utökade bemanningen ingår i avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2020-12-17 - Förfrågan från Förenade Care
om utökad ersättning vid korttidsvård på Omtankens Hus.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 7 - Förfrågan från
Förenade Care om utökad ersättning vid korttidsvård på Omtankens Hus höst 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 7, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beviljar Förenade Care extra ersättning under perioden 27 augusti
- 8 december, med 440 438 kr. Ingen ytterligare ersättning utgår.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
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Ärendets dnr: On 2020/415
On 10

Förfrågan från Förenade Care gällande ekonomiska villkor
drift av hemsjukvård
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Begäran om omförhandling av LOV-underlag ”Inbjudan att ansöka om att utföra
tjänster i form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge”
gällande Ekonomiska villkor Ersättning hälso- och sjukvård, har inkommit från
Förenade Care AB, daterad 2020-09-29.
Förenade Care AB menar att omfattningen av avtalet gällande hälso- och
sjukvårdsuppdraget har förändrats utifrån en markant ökning av antalet inskrivna
patienter i hemsjukvården. Med anledning av detta hemställer Förenade Care om
omförhandling med en prisjustering på 7 000 000 kronor/år för hemsjukvårdsuppdraget.
Underlagen till Förenade Cares hemställan visar på kostnadsökningar 2021 för
hemsjukvården utifrån en stor ökning i patientantal, med 18% sedan driftsstart i mars
2019. Eftersom budget för 2021 är beslutad av kommunstyrelsen 2020-10-13 och
kommunfullmäktige 2020-11-09 bör de ökande resursbehoven enligt hemställan tas
med i budgetprocessen för 2022.
Mot bakgrund av att budget för 2021 är beslutad bedömer omsorgsavdelningen att en
tillfällig ökad ersättning i LOV för hemsjukvården 2021 kan tas i omsorgsnämnden, i
avvaktan på budgetprocessen 2022. Förslag på tillfällig ökning av ersättning i LOV för
hemsjukvården 2021 uppgår till totalt 4 094 393 kronor och tas inom omsorgsnämndens
budgetram för 2021.
Omsorgsavdelningen föreslås få i uppdrag att under våren 2021 se över förslag till
ersättningsnivå för hemsjukvården inför budgetprocess 2022 samt ta fram en fördjupad
uppföljningsmodell för att följa utvecklingen av antal inskrivna patienter och deras
vårdnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2021-01-07 - Förfrågan från Förenade Care
gällande ekonomiska villkor för drift av hemsjukvård.

2021-01-26

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

17 (25)

Dnr: On 2020/532

Hemställan från Förenade Care, 2020-09-29 - Hemställan om omförhandling avseende
Service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge avtal dnr 2018/5 enligt 9.
Omförhandling av avtal.
Komplettering från Förenade Care, 2020-12-02 - Avtal avseende service, hemtjänst
samt hemsjukvård i hemtjänstval Vellinge - begäran om prisjustering (uppgifter i
beslutsunderlaget omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 31 kap
16 § Sekretess till skydd för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden).
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 8 - Förfrågan från
Förenade Care gällande ekonomiska villkor drift av hemsjukvård.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 8, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer tillfälligt ökad ersättning i LOV för hemsjukvården för
2021 motsvarande 4 094 393 kr, inom budgetram för 2021.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att under våren 2021 utreda
förslag till ersättningsnivå för hemsjukvården inför budgetprocess 2022 samt ta fram en
fördjupad uppföljningsmodell för att följa utvecklingen av antal inskrivna patienter och
deras vårdnivå.
Beslutet skickas till
Catharina Byström, avdelningschef
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig
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Ärendets dnr: On 2020/39
On 11

Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende
utförare / leverantör av tjänster i form av service,
hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att utföra tjänster
i form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge, 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.
Mot bakgrund av hemställan från Förenade Care avseende ersättning för hemsjukvård
föreligger det behov av att göra vissa förändringar i förfrågningsunderlaget för 2021,
med en tillfällig utökning av ersättningen för hemsjukvård.
Omsorgsavdelningen bedömer också att några andra justeringar och uppdateringar av
förfrågningsunderlaget bör göras.
Insatsen matdistribution finns inte längre och all text som avser matdistribution tas
därför bort. I övrigt föreslås några mindre justeringar och uppdateringar i texten.
Utöver detta föreslås att information om aktuella ersättningsnivåer läggs i särskild
ersättningsbilaga till förfrågningsunderlaget, där omsorgsavdelningen ges i uppdrag att
löpande hålla ersättningsbilagan uppdaterad med aktuella ersättningsnivåer. Det innebär
att uppgifter om aktuella ersättningsnivåer utgår från avsnitt 5.3 Ekonomiska villkor.
Bakgrunden till detta är att det annars riskerar att bli en eftersläpning i uppdateringen av
ersättningsnivåerna i förfrågningsunderlaget. Uppdateringar av förfrågningsunderlaget
enligt avsnitt 5.7 Omförhandling av avtal ska normalt ske per den 1 oktober och
prisjusteringar sker kring årsskiftet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-01-08 - Uppdatering av
förfrågningsunderlag LOV avseende utförare/leverantör av tjänster i form av service,
hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge 2020/2021.
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Förlag på förfrågningsunderlag upprättat av Christina Persson, 2021-01-07 - Inbjudan
att ansöka om att utföra tjänster i form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i
Hemtjänstval Vellinge.
Bilaga - Ersättning service, hemtjänst samt hemsjukvård, 2021-01-07.
Bilaga Byggstensmodellen, reviderad 2021-01-07.
Protokollsutdrag med bilagor från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 9 Uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare / leverantör av tjänster i
form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-01-19 § 9, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag Inbjudan att ansöka om att utföra
tjänster i form av service, hemtjänst samt hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge med
bilaga Byggstensmodell, med beskrivna förändringar.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att löpande uppdatera
ersättningsbilaga med aktuella ersättningsnivåer.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg
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Dnr: On 2020/532

Ärendets dnr: On 2021/25
On 12

Oberoende utredning för avtalsuppföljning på St Knut och
Aspen vård- och omsorgsboende
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2020-05-12 § 57 att via en externt upphandlad part,
genomföra en oberoende utredning av avtalsuppföljning och avtalsföljsamhet avseende
St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende. Omsorgsnämnden beslutade 2020-06-16
§ 79 att anta förfrågningsunderlag samt uppdra åt omsorgsavdelningen att genomföra
upphandlingen. 2020-09-01 § 110 antog omsorgsnämnden anbud från KPMG. KPMG
har därefter genomfört utredning enligt uppdrag och inkommit med slutrapport.
Utredningens syfte är att bedöma omsorgsnämndens och omsorgsavdelningens
avtalsuppföljning gällande avtal med Vardaga AB för drift av vård- och
omsorgsboendet St Knut och Aspen. Mer specifikt har KPMG granskat
omsorgsnämndens ansvar och agerande, omsorgsavdelningens uppföljning samt
entreprenörens genomförande.
I slutrapporten gör KPMG en rad bedömningar kring uppföljning, omsorgsavdelningens
agerande, information och rapportering till nämnden och entreprenörens genomförande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-01-20 - Slutrapport oberoende
utredning för avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende.
Rapport från KPMG, 2021-01-13 - Utredning avseende avtalsuppföljning på St Knut
och Aspen vård- och omsorgsboende 2019-2020.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner slutrapport av oberoende utredning för
avtalsuppföljning på St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende.
2. Omsorgsnämnden ger omsorgsavdelningen i uppdrag att utarbeta åtgärder alternativt
förändrade arbetssätt utifrån KPMGs rekommendationer.
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Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, kvalitetsansvarig
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Dnr: On 2020/532

Ärendets dnr: On 2020/247
On 13

Medborgardialog - Öppet hus på vård- och
omsorgsboenden i Vellinge kommun
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2020-06-16 § 80 om plan för utökad medborgardialog på
kommunens vård- och omsorgsboende.
Syftet med den utökade medborgardialogen beskrivs i en skrivelse upprättad
2020-06-05 av Mavis Zander (M) och Mikael Kinning (C): Syftet är att erbjuda en
medborgardialog där kommuninvånarna får träffa de förtroendevalda i nämnden och
också ges en möjlighet att se de förändringar som skett, på exempelvis Månstorps ängar
som nu blivit Sveriges första demensby. Dessutom får kommuninvånarna en möjlighet
att besöka alla kommunens vård- och omsorgsboenden, då det i media under våren
2020 förekommit en bild som inte stämmer överens med den bild som nämnden fått ta
del av från verksamheterna.
Med anledning av Covid-19 under 2020 beslutade omsorgsnämnden 2020-09-01 § 107
att skjuta fram genomförandet av sin utökade medborgardialog till 2021. Nämnden
uppdrog åt arbetsgruppen att redovisa tidsplan och kostnad för genomförande senast
februari 2021 samt att redovisa genomförd medborgardialog senast oktober 2021.
Beslutsunderlag
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.
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2021-01-19 § 10 - 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, se protokollsutdrag.
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Dnr: On 2020/532

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden flyttar fram genomförande av utökad medborgardialog Öppet hus
på vård- och omsorgsboenden till 2022.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt arbetsgruppen att redovisa tidsplan och kostnad för
genomförande senast december 2021.
3. Omsorgsnämnden utser ___ att leda arbetsgruppen. Arbetsgruppen består i övrigt av
Birgitta Tengqvist (S), Jeanette Jensen Johansson (L), Krister Askaner (M), Thommy
Gransten (M) och Kristina Hansson (SD).
4. Omsorgsnämnden uppdrar åt arbetsgruppen att redovisa genomförd medborgardialog
senast november 2022.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård- och omsorg
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Dnr: On 2020/532

Ärendets dnr: On 2020/347
On 14

Omsorgsnämndens arbetsgrupp för medborgardialog
2021
Initierat av
Ordförande omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden ska årligen genomföra medborgardialog med fokus på frågor inom
omsorgsnämndens ansvarsområden.
Omsorgsnämnden hade för avsikt att genomföra 2020 års medborgardialog i samband
med Öppet hus på Kommunhuset. Men med anledning av Covid-19 ställdes Öppet hus
in och det var därför inte möjligt att genomföra 2020 års plan för medborgardialog.
Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-21 § 133 att planen för 2020 års medborgardialog
blir plan för medborgardialog 2021 och genomförs i samband med Öppet hus på
Kommunhuset 2021-05-08. Arbetsgruppen leds av Mikael Kinning (C) och består av
Jeanette Jensen Johansson (L), Krister Askaner (M), Birgitta Tengqvist (S) och
Margaretha Olsson (M).
Mikael Kinning (C) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag i omsorgsnämnden och
det finns därför behov av att utse någon ny att leda arbetsgruppens arbete med
medborgardialog 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2020-10-21 § 133 - Plan för medborgardialog
2021
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2020-09-28 - Plan för
medborgardialog 2021.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2020-10-21 § 133, se protokollsutdrag.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner att arbetsgruppen för 2021 års medborgardialog leds
av ___ (_). Arbetsgruppen består i övrigt av Jeanette Jensen Johansson (L), Krister
Askaner (M), Birgitta Tengqvist (S) och Margaretha Olsson (M).
Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg

