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Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
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Ärendelista
1. Val av justerare
2. Information
3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021
5. Årsredovisning för omsorgsnämnden 2020
6. Sammanställning av anmälningar gällande oro för barn och unga 2020
7. Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
till omsorgsnämnden 2020
8. Redovisning av individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke
verkställda beslut 2020
9. Utbyte av låssystem på S:t Knut och Aspens vård- och omsorgsboende
10. Uppdragsbeskrivning socialpsykiatri - stödboende, boendestöd och öppen verksamhet /
aktivitetshus
11. Uppdragsbeskrivning LSS - gruppbostäder samt korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn
och unga
12. Uppdragsbeskrivning LSS - daglig verksamhet
13. Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg
14. Svar på motion från Andreas Johansson (L) om att kunna avsluta entreprenörer inom
omsorgen som inte fungerar
15. Svar på motion från Andreas Johansson (L) om hemlagad mat på alla vård- och
omsorgsboende
16. Val av ny ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott
17. Val av ny ersättare i omsorgsnämndens sociala utskott
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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) Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg, informerar om Lex
Sarah anmälan, händelse och åtgärder Dnr On 2021/57.
b) Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen, informerar om aktuellt
inom omsorgsavdelningen:
•
•

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

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

Meddelanden till omsorgsnämnden 2021
Beslutsunderlag
a) Tjänsteanteckning samt anmälan av personuppgiftsincident upprättad av Pernilla
Lindeberg, 2021-02-02, Dnr On 2021/45 - Anmälan om personuppgiftsincident
omsorgsnämnden vård och omsorg LSS gruppbostad och korttid/fritid gällande felaktigt
förfarande kring hantering av personuppgifter i samband med vaccination.
b) Verksamhetsberättelse från Sociala Jouren Syd, 2021-02-09, Dnr On 2021/56 Verksamhetsberättelse sociala jouren syd 2020.
c) Beslut från kommunfullmäktige 2021-01-25 § 9, Dnr Ks 2021/62 - Val av ny
ersättare i omsorgsnämnden.
d) Beslut från kommunfullmäktige 2021-01-25 § 5, Dnr Ks 2020/173 – Avsägelse från
Mikael Kinning som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden och
omsorgsnämnden, sociala utskottet samt omsorgsnämndens arbetsutskott.
e) Beslut från kommunfullmäktige 2021-01-25 § 14, Dnr Ks 2021/62 - Val av ny
ordinarie ledamot i omsorgsnämnden.
f) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-02-12, Dnr On 2020/371 Lex Sarah-utredning gällande brister i handläggning efter inledd utredning enligt
socialtjänstlagen.
g) Policy från Kommunstyrelsen, 2020-09-01, Dnr On 2021/90 - Rese- och
mötespolicy.
h) Policy från Kommunstyrelsen, 2020-09-01, Dnr On 2021/91 - Alkohol- och
drogpolicy.
i) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-21, Mål nr 14707-20 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
j) Dom från förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-25, Mål nr 14387-20 - Bistånd enligt
socialtjänstlagen.
k) Dom från Kammarrätten i Göteborg 2021-01-21, Mål nr 7329-20 - Beredande av
vård av unga.
Meddelande i-k omfattas av sekretess.
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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, 2021-02-22 - Redovisning av
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2021-03-02, löpnummer 33-42.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning av delegeringsbeslut, löpnummer
33-42.
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Ärendets dnr: On 2021/33
On 5

Årsredovisning för omsorgsnämnden 2020
Initierat av
Catharina Byström, avdelningschef
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden har ett tilldelat budgetanslag på 532,9 mkr och redovisar inklusive
produktionsenheterna ett utfall på 488,0 mkr. Det innebär ett överskott mot
budgetanslaget med 44,9 mkr.
Omsorgsnämndens utfall uppgår till ett överskott på 43,9 mkr och
produktionsenheternas utfall uppgår till ett överskott på 1,0 mkr.
Investeringsbudgeten uppgår till 2,0 mkr och har inte använts under 2020.
För kommunens övergripande målområden Sund och hållbar tillväxt och Maximera
värdet för skattepengarna redovisar omsorgsnämnden 100% måluppfyllelse. Attraktiva
livsmiljöer i hela Vellinge har 25% måluppfyllelse. Bästa möjliga medborgarnytta har
83% måluppfyllelse.
Den totala måluppfyllelsen för omsorgsnämnden är 80%.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-02-01 - Årsredovisning för
omsorgsnämnden 20201.
Årsredovisning upprättad 2021-01-29 - Årsredovisning 2020.
Bilagor upprättade 2021-01-29 - Investerings- och integrationsbilaga för 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 13 Årsredovisning för omsorgsnämnden 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 13, se
protokollsutdrag.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen 2020 och investerings- och
integrationsbilaga 2020 för omsorgsnämnden.
2. Omsorgsnämnden överlämnar årsredovisningen 2020 och investerings- och
integrationsbilaga 2020 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 2021/28
On 6

Sammanställning av anmälningar gällande oro för barn
och unga 2020
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Sammanställningen lägger fram en analys och kartläggning av Vellinges inkomna
orosanmälningar och kan tack vare genomförd nationell kartläggning 2018 och 2020
jämföra med nationella siffror. Sammanställningen beskriver också vilka eventuella
effekter Covid-19 haft på orosanmälningarna.
Sammanfattningsvis visar sammanställningen att antal orosanmälningar fortsätter att
öka både i Vellinge och nationellt, samt att Vellinge jämförelsevis har färre
orosanmälningar som berör barn i åldersgruppen 0–12 år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Linda Etverk, 2021-02-04 - Sammanställning av
anmälningar gällande oro för barn och unga 2020.
Rapport upprättad av Linda Etverk, 2021-02-03- Sammanställning av anmälningar
gällande oro för barn och unga 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 19 Sammanställning av anmälningar gällande oro för barn och unga 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 19, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen och lägger den till handlingarna.
2. Omsorgsnämnden överlämnar sammanställningen till utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsutskottet för behandling.
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Ärendets dnr: On 2020/198
On 7

Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till omsorgsnämnden
2020
Initierat av
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
2019-12-10 beslutade omsorgsnämnden att uppdra åt omsorgsavdelningen att redovisa
avvikelser per kvartal från och med 2020. Denna redovisning avser fjärde kvartalet
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2021-02-03 - Redovisning av avvikelser
enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till
omsorgsnämnden 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 15 - Redovisning
av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till
omsorgsnämnden 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 15, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättad redovisning av avvikelser enligt
socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Beslutet skickas till
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg

2021-02-23

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

14 (32)

Dnr: On 2020/533

Ärendets dnr: On 2020/11
On 8

Redovisning av individrapporter till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) avseende icke verkställda beslut 2020
Initierat av
Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling
Ärendebeskrivning
Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på
motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Om Inspektionen för vård och omsorg bedömer att insatsen inte
verkställts inom skälig tid har Inspektionen för vård och omsorg en skyldighet att hos
Förvaltningsrätten ansöka om utdömande av en särskild avgift.
Rapporten avser perioden 2020-10-01 -- 2020-12-31.
Beslutsunderlag
Rapport upprättad av Peter Andréasson, 2021-02-01 - Antal rapporterade ärenden till
Inspektion för Vård och Omsorg avseende icke verkställda beslut fjärde kvartalet 2020.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 14 - Redovisning
av individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke
verkställda beslut 2020.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 14, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av individrapporter, avseende icke
verkställda beslut för perioden 2020-10-01 -- 2020-12-31.
2. Omsorgsnämnden översänder redovisningen av individrapporter till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
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Ärendets dnr: On 2021/47
On 9

Utbyte av låssystem på S:t Knut och Aspens vård- och
omsorgsboende
Initierat av
Peter Andréasson, verksamhetschef vård och omsorg
Ärendebeskrivning
S:t Knuts vård- och omsorgsboende byggdes 2004, och byggdes ut med 35 platser
2016. I det som kallas för den gamla delen finns ett nyckel- och låsschema, och i den
nya delen finns ett annat, och dessa är av olika fabrikat.
I verksamheten finns drygt 500 lås som ingår i de två låsschemana. Det är en stor
administration kopplad till ett så pass stort nyckelsystem, framför allt då det är
mekaniskt.
De senaste åren har Vellinge kommun satsat på digital signering av läkemedel och
digitala lås till läkemedelsskåp. Omsorgsavdelningen ser nu ett behov av att ta steget
längre och förespråkar ett digitalt låssystem som leder till ökad trygghet och säkerhet,
samt minimerar administration.
Omsorgsnämnden har tilldelats 2 000 000 kr för investeringar under 2021.
Omsorgsavdelningen föreslår att medel från investeringsbudgeten 2021 tas till att köpa
in och implementera digitalt låssystem på S:t Knut och Aspens vård och
omsorgsboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Andréasson, 2021-02-04 - Utbyte av låssystem på
S:t Knut och Aspens vård- och omsorgsboende.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner att medel tas från investeringsbudgeten 2021 för att
investera i ett nytt digitalt låssystem för S:t Knut och Aspens vård- och omsorgsboende.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att genomföra upphandling av
digitalt låssystem på S:t Knut och Aspens vård- och omsorgsboende.
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Helena Hägg, vård- och omsorgskoordinator
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Ärendets dnr: On 2020/540
On 10

Uppdragsbeskrivning socialpsykiatri - stödboende,
boendestöd och öppen verksamhet / aktivitetshus
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
För att åstadkomma likhet mellan verksamheter i kommunal regi och annan regi
avseende uppdrag och uppföljning har omsorgsavdelningen tagit fram förslag till
uppdragsbeskrivning för socialpsykiatri (stödboende, boendestöd samt öppen
verksamhet/aktivitetshus) i kommunal regi.
Uppdragsbeskrivningen för socialpsykiatrin bygger i alla tillämpliga delar på
det förfrågningsunderlag som togs fram i samband med den under 2020 genomförda
upphandlingen av dessa verksamheter. Mottagare av uppdragsbeskrivningen
och ansvarig för utförandet är verksamhetschef för myndighet och
kommunalt utförande.
Detta syftar till att dels förtydliga uppdraget för verksamheten, dels skapa
förutsättningar för en likvärdig uppföljning av verksamheter som utförs i kommunal
respektive privat regi.
Uppdragsbeskrivningen gäller tills vidare. Det kan komma att ske löpande redaktionella
ändringar i uppdragsbeskrivningen. Övriga förändringar av uppdragsbeskrivningen
beslutas av omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-02-03 - Uppdragsbeskrivning
socialpsykiatri - stödboende, boendestöd och öppen verksamhet/aktivitetshus.
Uppdragsbeskrivning, 2021-02-16 - Socialpsykiatri: Stödboende socialpsykiatri,
Boendestöd socialpsykiatri och Öppen verksamhet (aktivitetshus) för personer med
psykisk ohälsa.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 16 Uppdragsbeskrivning socialpsykiatri stödboende, boendestöd och öppen verksamhet /
aktivitetshus.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 16, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer Uppdragsbeskrivning Socialpsykiatri: Stödboende
socialpsykiatri, Boendestöd Socialpsykiatri, Öppen verksamhet (aktivitetshus) för
personer med psykisk ohälsa.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg
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Ärendets dnr: On 2020/541
On 11

Uppdragsbeskrivning LSS - gruppbostäder samt
korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
För att åstadkomma likhet mellan verksamheter i kommunal regi och annan regi
avseende uppdrag och uppföljning har omsorgsavdelningen tagit fram förslag till
uppdragsbeskrivning för LSS gruppbostäder samt korttidsvistelse och korttidstillsyn för
barn och unga i kommunal regi.
Uppdragsbeskrivningen för LSS gruppbostäder samt korttidsvistelse och korttidstillsyn
för barn och unga bygger i alla tillämpliga delar på det förfrågningsunderlag som togs
fram i samband med den under 2020 genomförda upphandlingen av dessa
verksamheter. Mottagare av uppdragsbeskrivningen och ansvarig för utförandet är
verksamhetschef för myndighet och kommunalt utförande.
Detta syftar till att dels förtydliga uppdraget för verksamheten, dels skapa
förutsättningar för en likvärdig uppföljning av verksamheter som utförs i kommunal
respektive privat regi.
Uppdragsbeskrivningen gäller tills vidare. Det kan komma att ske löpande redaktionella
ändringar i uppdragsbeskrivningen. Övriga förändringar av uppdragsbeskrivningen
beslutas av omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-02-03 - Uppdragsbeskrivning
LSS-gruppbostäder samt korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga.
Uppdragsbeskrivning, 2021-02-16 - LSS-verksamheter: Gruppbostäder LSS och
Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga LSS.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 17 Uppdragsbeskrivning LSS gruppbostäder samt korttidsvistelse och korttidstillsyn för
barn och unga.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 17, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer Uppdragsbeskrivning LSS-verksamheter:
Gruppbostäder LSS och Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga LSS.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg
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Ärendets dnr: On 2020/542
On 12

Uppdragsbeskrivning LSS - daglig verksamhet
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
LSS daglig verksamhet i kommunal regi har sedan tidigare i sitt uppdrag att följa
befintligt ackrediteringsunderlag för daglig verksamhet inom LOV i tillämpliga
delar. Detta utgör därmed uppdragsbeskrivningen för verksamheten.
Uppdragsbeskrivningen för LSS daglig verksamhet i kommunal regi bygger i alla
tillämpliga delar på antaget ackrediteringsunderlag för LSS daglig verksamhet inom
ramen för LOV. Mottagare av uppdragsbeskrivningen och ansvarig för utförandet är
verksamhetschef för myndighet och kommunalt utförande.
Detta syftar till att dels förtydliga uppdraget för verksamheten, dels skapa
förutsättningar för en likvärdig uppföljning av verksamheter som utförs i kommunal
respektive privat regi.
Uppdragsbeskrivningen gäller tills vidare och är kopplad till aktuellt ackrediteringsunderlag och följer därmed de årliga uppdateringar av ackrediteringsunderlag som
fastställs av omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-02-03 - Uppdragsbeskrivning
LSS-daglig verksamhet.
Uppdragsbeskrivning LSS Daglig verksamhet, 2021-02-03.
Ackrediteringsunderlag, 2020-03-04 - Inbjudan att ansöka om att bli godkänd
leverantör av daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), Dnr: On 2020/41.
Bilaga - Ersättning, daglig verksamhet LSS, 2021-02-03.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 18 Uppdragsbeskrivning LSS daglig verksamhet.
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Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 18, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden beslutar att aktuellt ackrediteringsunderlag Inbjudan att ansöka
om att bli godkänd leverantör av daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska gälla som uppdragsbeskrivning för LSS daglig
verksamhet i kommunal regi.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg

2021-02-23

Omsorgsnämnden

Kallelse och dagordning

24 (32)
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Ärendets dnr: On 2021/34
On 13

Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för beräkning av
avgifter inom vård och omsorg
Initierat av
Omsorgsavdelningen
Ärendebeskrivning
Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom Vård och omsorg
i Vellinge kommun reviderades senast 2012-02-15. Det föreligger behov av mindre
revideringar av dessa riktlinjer och tillämpningsanvisningar.
Föreslagna revideringar bygger på några ändringar i regelverk samt behov av
förtydliganden och till viss del omstrukturering av dokumentet. Bland annat är åldern
för förenklad biståndsprövning för serviceinsatser förändrad från 83 år till 80 år. Det
har även skett förändringar i avgiftsbelagda insatser såsom att lån av hjälpmedel
tillkommit. Några förtydligande görs också i avsnitten om beräkning av avgifter,
nedsättning av avgift samt omräkning av inkomstuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-02-03 - Riktlinjer och
tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg.
Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom Vård och omsorg
i Vellinge kommun, 2021-02-16.
Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom Vård och omsorg
i Vellinge kommun, Rev 2012-02-15.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 20 - Riktlinjer och
tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 20, se
protokollsutdrag.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden fastställer Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för beräkning av
avgifter inom Vård och omsorg i Vellinge kommun.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef myndighet och kommunalt utförande
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Ärendets dnr: On 2020/481
On 14

Svar på motion från Andreas Johansson (L) om att kunna
avsluta entreprenörer inom omsorgen som inte fungerar
Initierat av
Andreas Johansson (L)
Ärendebeskrivning
Liberalerna föreslår i motion från 2020-09-13, ”Kunna avsluta entreprenörer inom
omsorgen som inte fungerar”:
-Att ge omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för att avsluta
utförare/entreprenörer inom vård- och omsorg och individ- och familjeomsorg, som
enligt avtal ska utföra kommunens åligganden enligt hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen, som inte uppfyller tecknade avtal med Vellinge kommun.
I motionen skrivs att erfarenheterna av verksamheten på St Knut under 2019 visar att
det fattas en fungerande exitstrategi.
Det är av största vikt att driftsavtal inom vård och omsorg respektive individ- och
familjeomsorg noggrant beskriver beställarens sanktionsmöjligheter då kraven inte
uppfylls. I befintliga driftsavtal finns en rad sanktionsmöjligheter beskrivna, vilka
hittills sällan behövt bli verkställda. Under 2019 förekom dock brister på St Knut och
Aspen i en sådan omfattning att beslut fattades om reklamation och vite, vilket visade
sig vara verkningsfulla sanktioner då bristerna successivt åtgärdades.
KPMG fick under hösten 2020 i uppdrag att utreda avtalsuppföljningen på St Knut och
Aspen under 2019-2020. Det finns i KPMG:s bedömning inget som tyder på att
avtalsuppföljning och sanktioner avseende driftsavtalet för St Knut och Aspen inte
skulle ha varit adekvata i förhållande till uppkomna brister i verksamheten.
Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller vägledande material, bland annat om de
vanligaste sanktionsmöjligheterna i avtal, en så kallad sanktionstrappa.
Sanktionsmöjligheterna i befintliga driftsavtal bedöms till stor del bygga på
denna sanktionstrappa.
För att skapa ett bra samarbete under avtalstiden är det av stor betydelse att utforma
verkningsfulla sanktioner kopplade till särskilt viktiga skallkrav. Detta ska skapa rätt
incitament för att undvika avtalsbrott.
Att avsluta avtal i förtid bör vara den absolut sista utvägen, där skälen för detta ska vara
väl reglerade. Driftsavtalen har alltid innehållit en hävningsklausul, men att tillämpa
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denna skulle innebära ett okontrollerat avslut av avtalet. Detta är inte önskvärt utifrån
verksamhetens art och patientsäkerhetsperspektivet vilket istället kräver ett avslut under
ordnade former och med tidsaspekter anpassade efter verksamheten.
Omsorgsnämnden arbetar löpande med utveckling av förfrågningsunderlag och
avtalsvillkor utifrån rådande praxis och vägledningar inom området, för att skapa bästa
möjliga samarbetsförutsättningar med driftsleverantörerna under avtalstiden.
Omsorgsnämnden fattade i augusti 2020 beslut om att utreda förutsättningarna för ett
kommunalt vårdbolag. Skulle ett kommunalt vårdbolag realiseras finns möjligheten att
vid uppsägning av avtal med privat vårdleverantör, teckna driftsavtal med det
kommunala bolaget utan föregående upphandling enligt det så kallade Teckalundantaget. Detta skulle förkorta övergångsperioden avsevärt (då det inte behövs en
upphandling) men hänsyn måste fortfarande tas till en rad andra aspekter, för att
säkerställa en säker övergång.
Då ett kommunalt vårdbolag realiserats kommer det därmed att finnas förutsättningar
att förenkla processen att säga upp avtal i förtid, med fortsatt driftstrygghet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-01-28 - Svar på motion från
Andreas Johansson (L) om att kunna avsluta entreprenörer inom omsorgen som inte
fungerar.
Motion från Andreas Johansson (L), inlämnad 2020-09-13 - Motion Kunna avsluta
entreprenörer inom omsorgen som inte fungerar.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 21 - Svar på
motion från Andreas Johansson (L) om att kunna avsluta entreprenörer inom omsorgen
som inte fungerar.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 21, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat svar på motionen.
2. Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
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Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg
Kommunfullmäktige
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Ärendets dnr: On 2020/482
On 15

Svar på motion från Andreas Johansson (L) om hemlagad
mat på alla vård- och omsorgsboende
Initierat av
Andreas Johansson (L)
Ärendebeskrivning
Liberalerna föreslår i motion från 2020-09-13, ”Hemlagad mat på alla vård- och
omsorgsboende”:
- Att uppdra åt omsorgsnämnden att beställa av Vellinge Kommunlokal AB att det på
Sankt Knut och Aspens vård- och omsorgsboende byggs ett tillagningskök med
kapacitet att tillaga måltider för hela anläggningen.
I motionen skrivs att St Knut och Aspen är det enda av de vård- och omsorgboenden i
Vellinge kommun där kommunen är fastighetsägare, som saknar ett fullskaligt
tillagningskök i anslutning till enheten. Det beskrivs som ett kvalitetsmärke för vårdoch omsorg att måltider lagas på plats, från grunden.
Att mat och måltider ska vara av god kvalitet är ett viktigt och utförligt beskrivet krav i
samtliga avtal om drift av vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun. Avsnittet om
mat och måltider i förfrågningsunderlagen beskriver att måltiderna ska vara tilltalande
och hålla en god kvalitet, menyn ska vara välplanerad, varierande och
näringsvärdesberäknad enligt gällande rekommendationer. Detta kan vara möjligt att
uppnå även med andra lösningar än tillagning av all mat på plats. På St Knut och Aspen
har man de senaste åren tillämpat konceptet ”Mat som hemma”, där en del av
tillagningen sker från grunden i avdelningsköken medan andra delar av måltiden redan
är tillagad och värms upp inför servering. Konceptet har slagit väl ut.
Såväl Omtankens Hus som Månstorps ängar har egna tillagningskök. Postiljonen, som
saknar eget tillagningskök, får idag sina måltider från restaurangen på aktivitetshuset
Postgården, vilket omsorgsavdelningen erfar upplevs detta som en god lösning.
Till detta kommer att möjligheterna att bygga ett tillagningskök på St Knut är
begränsade, då befintlig byggnad inte har några ytor som är möjliga för ombyggnad av
denna omfattning och det inte heller bedöms vara möjligt med en tillbyggnad inom
befintlig fastighet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2021-01-26 - Svar på motion från
Andreas Johansson (L) om hemlagad mat på alla vård- och omsorgsboende.
Motion från Andreas Johansson (L), inlämnad 2020-09-13 - Motion Hemlagad mat på
alla vård- och omsorgsboende.
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 22 - Svar på
motion från Andreas Johansson (L) om hemlagad mat på alla vård- och omsorgsboende.
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-16 § 22, se
protokollsutdrag.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat svar på motionen.
2. Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutet skickas till
Johan Greco, vård- och omsorgschef
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg
Kommunfullmäktige
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Ärendets dnr: On 2021/93
On 16

Val av ny ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2019-01-16 § 17 om att inrätta ett arbetsutskott och utsåg
fem ledamöter och fem ersättare samt en ordförande och en vice ordförande.
Mikael Kinning (C) har avsagt sig sina uppdrag i omsorgsnämnden och därför behöver
nämnden utse en ny ledamot i hans ställe.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-02-22 - Val av ny ledamot i
omsorgsnämndens arbetsutskott.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden utser ___ (_) som ledamot i arbetsutskottet till och med
2022-12-31.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare
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Ärendets dnr: On 2021/92
On 17

Val av ny ersättare i omsorgsnämndens sociala utskott
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade 2019-01-16 § 19 om att inrätta ett socialt utskott och utsåg
fem ledamöter och fem ersättare samt en ordförande och en vice ordförande.
Mikael Kinning (C) har avsagt sig sina uppdrag i omsorgsnämnden och nämnden
behöver därför utse en ny ersättare i hans ställe.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2021-02-22 - Val av ny ersättare i
omsorgsnämndens sociala utskott.
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar
1. Omsorgsnämnden utser ___ (_) som ersättare i sociala utskottet till och med
2022-12-31.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef
Annica Olsson, nämndsekreterare
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare

