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Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Christoffer.Jonsson@vellinge.se eller 
Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se. 
 

Christoffer Jönsson 
Nämndsekreterare 

 
 
 

 

Omsorgsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2023-01-18 

Plats Kommunhuset - Måkläppen 

Tid 17:00 

 

Ledamöter Mavis Zander (M), Ordförande 
Charlotte Wannius-Falk (M), 1:e vice ordförande 
Thommy Gransten (M) 
Hanne Persson (M) 
Malin Fors (M) 
Andreas Johansson (L) 
Jeanette Jensen Johansson (L) 
Birgitta Tengqvist (S) 
Petra Carryson (KD) 
Lena Henrikson (SD), 2:e vice ordförande 
Kristina Hansson (SD) 

Ersättare Lena Liepe (M) 
Pia Nyqvist (M) 
Charlotte Tham (M) 
Urban Norén (M) 
Kristina Larsen (M) 
Ola Kullengren (L) 
Agneta Persson (S) 
Birgitta Juhlin (KD) 
Ann Stenberg (MP) 
Lisbeth Kvist Hallgren (SD) 
Ann-Lis Lexryd (SD) 

Insynsplats Ottie Andersson (C) 

Insynsplats, ersättare Carl Lundstedt (C) 
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Tjänstemän Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Johan Greco, vård- och omsorgschef omsorgsavdelningen 
Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling vård och 
omsorg 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef omsorgsavdelningen 
Sanja Culjak, miljöchef samhällsbyggnadsavdelningen 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare kansliet 
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Ärendelista 
 

1. Val av justerare 

2. Information 

3. Meddelanden till omsorgsnämnden 2023 

4. Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2023 

5. Plan för intern kontroll 2023 

6. Återrapport - resultat av genomförd förändring gällande bemanning av nattsjuksköterskor 

7. Plan för uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2023 

8. Budget 2023 med plan för 2024-2025 

9. Val av politiska kontaktpersoner för omsorgsnämndens  verksamhet 2023-2026 samt 
revidering av  uppdragsbeskrivning 

10. Inrättande av arbetsutskott för omsorgsnämnden, val av ledamöter och ersättare samt val av 
ordförande och vice ordförande 2023-2026 

11. Val av ledamöter och ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i 
omsorgsnämndens sociala utskott 2023-2026 

12. Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2023 

13. Sammanträdestider för omsorgsnämndens arbetsutskott 2023 

14. Sammanträdestider för omsorgsnämndens sociala utskott 2023 

15. Val av representanter till kommunala pensionärsrådet (KPR) 2023-2026 

16. Val av representanter till lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2023-2026 

17. Val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor 2023-2026 

18. Plan för omsorgsnämndens medborgardialog 2023 

19. Förordnande enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 2023-2026 

20. Revidering av omsorgsnämndens delegeringsordning 2023 

21. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken 

22. Yttrande till Kammarrätten avseende överklagan av beslut om beredande av vård enligt  
1 § andra stycket och 3 § Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
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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 Charlotte Wannius Falk (M) och Lena Henrikson (SD) som 
ersättare, att vid förhinder för utsedd justeringsperson justera dagens protokoll. 
  
3. Protokollet justeras 2023-__-__ på kommunhuset.  
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Ärendets dnr: On 2022/494 
 
On 2 

Information 

Ärendebeskrivning 
a) Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen, informerar om aktuellt 
inom omsorgsavdelningen. 
  

• Uppstart St Knut och Aspen vård- och omsorgsboende. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av informationen.  
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Ärendets dnr: On 2022/465 
 
On 3 

Meddelanden till omsorgsnämnden 2023 

Ärendebeskrivning 
Till meddelanden hör beslut från övergripande instanser, beslut och information från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala nämnder och råd samt övrig 
information som nämnden får för kännedom. 

Beslutsunderlag 
a) Redovisning upprättad av Charlie Schütte, 2022-11-23, Dnr On 2021/447 - 
Redovisning av domar och beslut i individärenden. 
  
b) Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22 § 201, Dnr On 2022/486 - 
Energibesparing för att undvika manuell förbrukningsfrånkoppling (FMK). 
  
c) Beslut från kommunfullmäktige 2022-11-21 § 166, Dnr On 2022/487 - Budget 2023 
med ekonomisk plan 2024-2025 samt taxor och avgifter i Vellinge kommun 2023. 
  
d) Beslut från kommunfullmäktige 2022-11-21 § 172, Dnr On 2022/488 - Politisk 
organisation mandatperioden 2023 – 2026. 
  
e) Beslut från kommunstyrelsen 2022-12-06 § 197, Dnr On 2022/491 - Intern kontroll 
rapport Rättvisande räkenskaper LSS-utjämningen. 
  
f) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-05 § 187, Dnr On 2023/12 - Val av 
ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i 
omsorgsnämnden. 
  
g) Statens institutionsstyrelses författningssamling, 2023-01-05 – Statens 
institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för personer med missbruk som vårdas 
vid LVM-hem med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
  
h) Statens institutionsstyrelses författningssamling, 2023-01-05 – Statens 
institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter för ungdomar som vistas vid särskilda 
ungdomshem med stöd av 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) m.m. 
  
i) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-05 § 181, Dnr On 2023/18 - Ordning för 
inkallande av ersättare som inte är personlig. 
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j) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-05 § 182, Dnr Un 2023/19 - 
Närvarorätt/insynsplats i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden. 
  
k) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-19 § 200, Dnr Un 2023/21 - Reglemente 
för gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge 
kommun. 
  
l) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-19 § 204, Dnr On 2023/22 - Reglemente för 
omsorgsnämnden. 
  
m) Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, 2022-12-27, Dnr On 2022/142 - 
Rådet för funktionshinderfrågor 2022-11-30. 
  
n) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-19 § 190, Dnr On 2023/12 - Val av 
insynsplats och ersättare för insynsplats i omsorgsnämnden 2023-2026. 
  
o) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-19 § 199, Dnr On 2023/20 - Planerings- 
och budgetprocess för budget 2024 med ekonomiskplan för 2025–2026. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.  
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Ärendets dnr: On 2022/460 
 
On 4 

Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
2023 

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, 2023-01-05 - Redovisning av 
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2023-01-18, löpnummer 1-15. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, löpnummer 1-15.  
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Ärendets dnr: On 2022/380 
 
On 5 

Plan för intern kontroll 2023 

Initierat av 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har enligt kommunens internkontrollreglemente  
(Kf § 169, 2018-12-12) det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll 
inom kommunen. I detta ingår att det finns riktlinjer, regler och en organisation för att 
arbeta med internkontrollfrågor. Varje nämnd har ett ansvar för att upprätthålla en god 
intern kontroll inom sina respektive ansvars- och verksamhetsområden. Inför varje 
verksamhetsår ska kommunstyrelsen och nämnderna besluta om en särskild plan för 
den interna kontrollen. Planen ska innehålla planerade kontrollområden som väljs ut 
utifrån en systematiskt genomförd och väl dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2023-01-03 - Internkontroll för 
omsorgsnämnden 2023. 
  
Förslag på plan upprättad av Peter Olsson, 2023-01-03 - Internkontrollplan 2023 med 
risk- och väsentlighetsanalys för mandatperioden 2023-2026 omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden fastställer Internkontrollplan 2023 med risk- och 
väsentlighetsanalys för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutet skickas till 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Sanja Culjak, miljöchef samhällsbyggnadsavdelningen 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig vård och omsorg 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Johan Liffner, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Kommunstyrelsen  



 

 2023-01-11 10 (36) 

Omsorgsnämnden Kallelse och dagordning Dnr: On 2022/476 
 

 

Ärendets dnr: On 2022/235 
 
On 6 

Återrapport - resultat av genomförd förändring gällande 
bemanning av nattsjuksköterskor 

Initierat av 
Omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-06-15 (On § 61) att godkänna framställan från 
Forenede Care om förändrad bemanning av nattsjuksköterskor. Förändringen beslutades 
gälla under en sexmånadersperiod för ett nytt ställningstagande om fortsättning efter att 
Forenede Care återrapporterat resultatet av förändringen. 
  
Forenede Care har inkommit med en uppföljning av genomförd förändring. 
Omsorgsavdelningen har utifrån denna uppföljning sammanställt en återrapport. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Johan Greco, 2023-01-10 - Återrapport resultat av 
genomförd förändring gällande bemanning av nattsjuksköterskor. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
 
1. Omsorgsnämnden godkänner förändrad bemanning, inom ramen för avtal om drift av 
nattinsatser inom hemtjänst samt sjuksköterskeinsatser under natten, On 2018/9, i 
enlighet med Forenede Cares framställan. 

• Den förändrade bemanningen är 2,25 årsarbetare sjuksköterska och 
2,25 årsarbetare HSL-undersköterska. Antalet årsarbetare blir därmed 
totalt 4,5 utöver omvårdnadspersonal. 

• Forenede Care ska ha beredskap av sjuksköterska (utöver 
sjuksköterskan i aktiv tjänst). Sjuksköterska i beredskap ska kunna 
inställa sig på plats i Vellinge kommun inom 30 minuter. 

  
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att senast i mars 2024 
återrapportera resultatet av genomförd förändring för förnyat ställningstagande från 
omsorgsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
Johan Greco, vård- och omsorgschef 
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig  
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Ärendets dnr: On 2022/407 
 
On 7 

Plan för uppföljning och kontroll av kommunala och 
privata utförare 2023 

Initierat av 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt 
verksamhetsområde ansvar för att se till att verksamheterna bedrivs enligt lagar, 
föreskrifter, mål och riktlinjer. Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi 
eller utförs av privata utförare. I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera 
verksamheten. Nämnderna ska senast januari varje verksamhetsår besluta om en plan 
för uppföljning och kontroll av privata utförare. Omsorgsnämndens plan omfattar även 
utförare i egen regi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2022-12-20 - Plan för uppföljning och 
kontroll av kommunala och privata utförare 2023. 
  
Förslag på plan upprättad av Peter Olsson, 2022-12-20 - Omsorgsnämndens plan för 
uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2023. 
  
Bilaga upprättad 2022-12-20 - Statusredovisning 2023. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden antar plan för uppföljning och kontroll av kommunala och privata 
utförare 2023. 
  
2. Omsorgsnämnden översänder plan för uppföljning och kontroll av kommunala och 
privata utförare 2023 till kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig vård och omsorg 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Kommunstyrelsen  
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Ärendets dnr: On 2022/464 
 
On 8 

Budget 2023 med plan för 2024-2025 

Initierat av 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden har tilldelats ett budgetanslag på 581,7 mkr för 2023. Budgeten är 
exklusive uppräkningar vilket kommer att justeras under 2023 av kommunfullmäktige. 
  
Omsorgsnämndens investeringsbudget har tilldelats 2,5 mkr. 
  
För Framtidssäkrad Välfärd har 5,7 mkr fördelats till omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson 2022-12-29 - Budget 2023 med plan för 
2024-2025. 
  
Budget 2023 med ekonomisk plan upprättad 2022-12-29 - Omsorgsnämnden Budget 
2023 med ekonomisk plan 2024-2025. 
  
Investeringsbilaga upprättad 2022-12-29 - Investeringsbudget/plan 2023-2025. 
  
Framtidssäkrad välfärd bilaga upprättad 2022-12-29 - Framtidssäkrad välfärd 2023. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner Budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2025 samt 
Investeringsbudget/plan 2023-2025 och Framtidssäkrad välfärd 2023 för 
omsorgsnämnden. 
  
2. Omsorgsnämnden överlämnar Budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2025 samt 
Investeringsbudget/plan 2023-2025 och Framtidssäkrad välfärd 2023 till 
kommunstyrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen 
Ulrika Winkle, ekonom Serkon 
Kommunstyrelsen  
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Ärendets dnr: On 2022/497 
 
On 9 

Val av politiska kontaktpersoner för omsorgsnämndens  
verksamhet 2023-2026 samt revidering av  
uppdragsbeskrivning 

Initierat av 
Omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
2023 inleds en ny mandatperiod och omsorgsnämnden ska utse nya politiska 
kontaktpersoner. Två kontaktpersoner per verksamhet utses för perioden 2023-
2026. Utsedd kontaktperson för en verksamhet ska ha intresse för den målgrupp 
verksamheten vänder sig till; barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, vuxna 
med psykisk ohälsa och äldre. 
 
Det finns dessutom ett behov av att revidera uppdragsbeskrivning med anledning av 
förändringar i verksamheten, förtydliganden gällande antalet tillfällen som 
kontaktpersonen får delta vid samt ett par mindre redaktionella ändringar: 
 

• Stödboende Socialpsykiatri vuxna på Lillgården 
ändras till Servicebostad LSS vuxna. 

• Antalet platser på Attendo Mejerigatan ändras från 36 till 45. 
• Aktivitetshuset Kornet läggs till. 
• En begränsning av antalet tillfällen som kontaktpersonen får delta läggs 

till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-12-22 - Val av politiska 
kontaktpersoner för omsorgsnämndens verksamhet 2023-2026 samt revidering av 
uppdragsbeskrivning. 
  
Förslag på uppdragsbeskrivning upprättad av Christina Persson, 2022-12-19 
- Uppdragsbeskrivning för politiska kontaktpersoner för omsorgsnämndens 
verksamheter. 
  
Bilaga upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-12-22 - Förteckning över utsedda 
politiska kontaktpersoner för omsorgsnämndens verksamhet 2023-2026. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättad uppdragsbeskrivning. 
  
2. Omsorgsnämnden upprättar förteckning över politiska kontaktpersoner 2023-2026, 
enligt bilaga. 
  
3. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsavdelningen att översända antagen 
uppdragsbeskrivning och upprättad förteckning över politiska kontaktpersoner till 
verksamheterna: 
  

• Lillgården 
• Ljungklockan 
• Nyvångsvägen 
• Länsmansgatan  
• Bäckahästen 
• Falsterbovägen  
• Storgatan 
• St Knut/Aspen 
• Postiljonen 
• Omtankens Hus 
• Attendo Mejerigatan 
• Månstorps ängar 
• Almgården 
• Postgården 
• Bäckagården 
• Kornet 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg  
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Ärendets dnr: On 2022/495 
 
On 10 

Inrättande av arbetsutskott för omsorgsnämnden, val av 
ledamöter och ersättare samt val av ordförande och vice 
ordförande 2023-2026 

Initierat av 
Omsorgsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
nämnderna kan nämnderna om man finner det lämpligt inrätta utskott för att 
bereda ärenden till omsorgsnämnden. Utskottet kan också fatta beslut i ärenden som 
ankommer på nämnden, under förutsättning att nämnden beslutat delegera 
beslutanderätten i vissa typer av ärenden till utskottet. 
  
Ordföranden föreslår att omsorgsnämnden inrättar ett arbetsutskott och utser  
5 ledamöter, 5 ersättare, 1 ordförande och 1 vice ordförande till arbetsutskottet. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden inrättar ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. 
  
2. Omsorgsnämnden utser följande ledamöter och ersättare, ordförande och vice 
ordförande i arbetsutskottet för perioden 2023-2026: 
  
Ledamöter: 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
  
Ersättare: 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
  
Ordförande: 
 _ (_) 
  
Vice ordförande 
_ (_) 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 
Systemförvaltare W3D3 
Serkon  
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Ärendets dnr: On 2022/496 
 
On 11 

Val av ledamöter och ersättare samt val av ordförande 
och vice ordförande i omsorgsnämndens sociala utskott 
2023-2026 

Initierat av 
Omsorgsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har genom omsorgsnämndens reglemente beslutat att det inom 
omsorgsnämnden ska finnas ett socialt utskott. Utskottet beslutar i frågor rörande 
myndighetsutövning mot enskild och juridisk person enligt av omsorgsnämnden 
fastställd delegeringsordning samt övriga individärenden med integritetskänslig 
information. Det sociala utskottet väljs av omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden väljer 
för den tid som nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en 
vice ordförande. 
  
Ordföranden föreslår att omsorgsnämnden utser 5 ledamöter, 5 ersättare, 1 ordförande 
och 1 vice ordförande till omsorgsnämndens sociala utskott. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden utser följande ledamöter och ersättare, ordförande och vice 
ordförande i sociala utskottet för perioden 2023-2026: 
  
Ledamöter: 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
  
Ersättare: 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
_ (_) 
  
Ordförande: 
 _ (_) 
  
Vice ordförande 
_ (_) 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef 
Eva-Marie Jeppsson, verksamhetschef social jour 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 
Charlie Schütte, nämndsekreterare 
Systemförvaltare W3D3 
Serkon  
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Omsorgsnämnden Kallelse och dagordning Dnr: On 2022/476 
 

 

Ärendets dnr: On 2022/397 
 
On 12 

Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2023 

Initierat av 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

Ärendebeskrivning 
2023 inleds en ny mandatperiod för omsorgsnämnden och det är 2023 års nämnd som 
ska besluta om sina egna sammanträdestider. 
 
Omsorgsavdelningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för 
omsorgsnämnden 2023. Om inget annat anges är tidpunkt för sammanträden 
tisdagar klockan 17:00. 
  
18 januari (ons) 
14 februari 
21 mars 
2 maj 
14 juni (ons) 
  
5 september 
17 oktober 
13 december (ons, kl. 16:00) 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2022-10-18 § 100 - Sammanträdestider för 
omsorgsnämnden 2023. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-09-22 - Sammanträdestider för 
omsorgsnämnden 2023. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-10-04 § 70 och i 
omsorgsnämnden 2022-10-18 § 100. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för omsorgsnämnden 2023. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Johan Greco, vård- och omsorgschef omsorgsavdelningen 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef omsorgsavdelningen 
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare kansliet  
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Ärendets dnr: On 2022/398 
 
On 13 

Sammanträdestider för omsorgsnämndens arbetsutskott 
2023 

Initierat av 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

Ärendebeskrivning 
2023 inleds en ny mandatperiod för omsorgsnämnden och 2023 års nämnd ska besluta 
om den vill inrätta ett arbetsutskott. Arbetsutskottet tar sedan sina egna 
sammanträdestider. 
 
Omsorgsavdelningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för 
omsorgsnämndens arbetsutskott 2023. Om inget annat anges är tidpunkt för 
sammanträden tisdagar klockan 08:30. 
  
31 januari 
7 mars 
18 april 
30 maj 
  
22 augusti 
3 oktober 
28 november 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2022-10-18 § 101 - Sammanträdestider för 
omsorgsnämndens arbetsutskott 2023. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-09-22 - Sammanträdestider för 
omsorgsnämndens arbetsutskott 2023. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-10-04 § 71 och in 
omsorgsnämnden 2022-10-18 § 101. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden överlåter åt arbetsutskottet att fastställa sammanträdestider för 
omsorgsnämndens arbetsutskott 2023. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Johan Greco, vård- och omsorgschef omsorgsavdelningen 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef omsorgsavdelningen 
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare kansliet  
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Ärendets dnr: On 2022/399 
 
On 14 

Sammanträdestider för omsorgsnämndens sociala utskott 
2023 

Initierat av 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

Ärendebeskrivning 
Enligt omsorgsnämndens reglemente, beslutad av kommunfullmäktige  
2022-12-19 § 204, ska det under omsorgsnämnden finnas ett socialt utskott som 
beslutar i frågor rörande myndighetsutövning mot enskild och juridisk person. 2023 
inleds en ny mandatperiod för omsorgsnämnden. Det sociala utskottet beslutar om sina 
egna sammanträdestider. 
 
Omsorgsavdelningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för 
omsorgsnämndens sociala utskott 2023. Tidpunkt för sammanträden är, om inget annat 
anges, tisdagar klockan 16.00: 
  
31 januari 
28 februari 
11 april 
16 maj 
20 juni 
  
8 augusti 
19 september 
31 oktober 
19 december 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 2022-10-18 § 102 - Sammanträdestider för 
omsorgsnämndens sociala utskott 2023. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-09-22 - Sammanträdestider för 
omsorgsnämndens sociala utskott 2023. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-10-04 § 72 och i 
omsorgsnämnden 2022-10-18 § 102. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden överlåter åt sociala utskottet att fastställa sammanträdestider för 
omsorgsnämndens sociala utskott 2023. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Johan Greco, vård- och omsorgschef omsorgsavdelningen 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef omsorgsavdelningen 
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen 
Charlie Schütte, nämndsekreterare kansliet 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare kansliet  
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Ärendets dnr: On 2022/498 
 
On 15 

Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 
(KPR) 2023-2026 

Initierat av 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

Ärendebeskrivning 
Det Kommunala pensionärsrådets uppgift är att vara rådgivande i övergripande frågor 
inom sitt område samt i planeringen av samhällsservice. Det ska också vara ett forum 
för överläggningar och ömsesidig information mellan intresseorganisationer och 
kommunens nämnder och verksamheter. 
  
Enligt arbetsordningen ska omsorgsnämnden utse en ledamot och en ersättare i 
Kommunala pensionärsrådet för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-12-22 - Val av representanter 
till kommunala pensionärsrådet (KPR) 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden utser följande representanter som ledamot och ersättare 
i Kommunala pensionärsrådet för perioden 2023-2026: 
  
Ledamot ___ (_). 
  
Ersättare ___ (_). 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Johan Greco, vård- och omsorgschef 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig vård och omsorg 
Kommunstyrelsen  
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Ärendets dnr: On 2022/499 
 
On 16 

Val av representanter till lokala brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) 2023-2026 

Initierat av 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

Ärendebeskrivning 
Det lokala brottsförebyggande rådets uppgifter är att främja samverkan inom 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan företrädare 
för intresseorganisationerna, förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen. Inom 
rådet sker information- och kunskapsutbytet mellan olika aktörer som kan underlätta 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. 
  
Det lokala brottsförebyggande rådet lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen, som 
har antagit en arbetsordning för rådet. Enligt arbetsordningen ska omsorgsnämnden utse 
en ledamot i lokala brottsförebyggande rådet för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-12-22 - Val av representanter 
till lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden utser följande representant som ledamot i lokala 
brottsförebyggande rådet (BRÅ) för perioden 2023-2026: 
  
Ledamot ___ (_). 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef  
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Kommunstyrelsen  
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Ärendets dnr: On 2022/500 
 
On 17 

Val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor 
2023-2026 

Initierat av 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågors uppgift är att vara rådgivande i övergripande frågor 
inom sitt område samt i planeringen av samhällsservice. Det ska också vara ett forum 
för överläggningar och ömsesidig information mellan intresseorganisationer och 
kommunens nämnder och verksamheter. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor lyder organisatoriskt under kommunstyrelsen, som har 
antagit en arbetsordning för rådet. Enligt arbetsordningen ska omsorgsnämnden utse en 
ledamot och en ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2022-12-22 - Val av representanter 
till rådet för funktionshinderfrågor 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden utser följande representanter som ledamot och ersättare i Rådet för 
funktionshinderfrågor för perioden 2023-2026: 
  
Ledamot ___ (_). 
  
Ersättare ___ (_). 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Johan Greco, vård- och omsorgschef 
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg 
Kommunstyrelsen  
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Ärendets dnr: On 2022/502 
 
On 18 

Plan för omsorgsnämndens medborgardialog 2023 

Initierat av 
Omsorgsnämndens ordförande 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden ska årligen genomföra medborgardialog med fokus på frågor inom 
omsorgsnämndens ansvarsområden. 
  
Ordförande föreslår att omsorgsnämnden tar fram en plan för genomförande av 
medborgardialog 2023 i samband med Öppet hus på Kommunhuset under våren och i 
samband med Öppet hus på aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och Postgården 
under hösten. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner att plan för medborgardialog 2023 genomförs i 
samband med Öppet hus på Kommunhuset och i samband med Öppet hus på 
aktivitetshusen Almgården, Bäckagården och Postgården. 
  
2. Omsorgsnämnden utser ___ (_) att leda arbetsgruppen. Arbetsgruppen består i övrigt 
av ___ (_), ___ (_), ___ (_) och ___ (_). 
  
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 december 2023. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Christina Persson, kvalitetsansvarig vård och omsorg  
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Ärendets dnr: On 2022/501 
 
On 19 

Förordnande enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 2023-2026 

Initierat av 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare 

Ärendebeskrivning 
Ordförande har en kompletterande beslutanderätt att fatta vissa beslut som direkt följer 
av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), som endast får användas när nämndens beslut inte kan 
avvaktas. 
  
Omsorgsnämnden kan dessutom besluta att med stöd av LVU och LVM förordna 
namngivna ordinarie ledamöter i omsorgsnämnden att var för sig fatta beslut enligt 
kompletterande beslutanderätt. För ett av besluten behöver nämnden förordna 
ordförande för att denne ska få fatta beslut och utöver det har nämnden dessutom 
möjligheten att förordna tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Christoffer Jönsson, 2023-01-10 - Förordnande enligt Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) 2023-2026. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden förordnar ___ (_), ___ (_) samt ___ (_) att var för sig fatta beslut: 
  
- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande 
- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska inledas 
- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud 
- enligt 31 d § LVU om tillfälligt utreseförbud 
- enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i 
särskilda fall, Kriminalvården 
- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande. 
 
2. Omsorgsnämnden förordnar Mavis Zander (M), omsorgsnämndens ordförande, att 
fatta beslut: 
  
- enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i 
särskilda fall, Kriminalvården. 
  
3. Omsorgsnämnden förordnar Miriam Kalin, 1:e socialsekreterare, Bianca Feilhauer, 
1:e socialsekreterare, Nancy Diaz Afzali, verksamhetschef, Therese Pålsmark, 
kvalitetsansvarig, Eva Marie Jeppsson, enhetschef social jour syd, Peggy Miljkovic 
Nydensten, socialsekreterare social jour syd, Nazanin Sezayesh, socialsekreterare social 
jour syd samt Charlotte Sternskog, socialsekreterare, social jour syd att var för sig fatta 
beslut: 
  
- enligt 43 § 1 st 2 p LVU om begäran om handräckning av Polismyndigheten, och, i 
särskilda fall, Kriminalvården. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och insynsplatser 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Eva-Marie Jeppsson, verksamhetschef sociala jouren syd 
Nancy Diaz-Afzali, verksamhetschef barn och familj myndighet 
Karin Gullbrandsson, verksamhetschef arbete och etablering myndighet 
Charlie Schütte, nämndsekreterare sociala utskottet 
Christoffer Jönsson, nämndsekreterare  
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Ärendets dnr: On 2022/452 
 
On 20 

Revidering av omsorgsnämndens delegeringsordning 
2023 

Initierat av 
Omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsordningen revideras med jämna mellanrum för att hållas uppdaterad i 
förhållande till förändringar i verksamhet och gällande lagstiftning. Föreliggande 
revidering innehåller smärre förändringar av redaktionell karaktär, samt ändring av 
punkterna F.12, F.13 och N.28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2023-01-03 - Revidering av 
omsorgsnämndens delegeringsordning 2023. 
  
Förslag delegeringsordning upprättad av Peter Olsson, 2023-01-05 
- Delegeringsordning för omsorgsnämnden antagen 2023-xx-xx, § xx. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden antar reviderad delegeringsordning för omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Johan Greco, vård- och omsorgschef 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Eva-Marie Engström, avdelningschef samhällsbyggnadsavdelningen 
Sanja Culjak, miljöchef samhällsbyggnadsavdelningen 
Ulf Andersson, teknisk chef samhällsbyggnadsavdelningen 
Marcus Strömberg, tillståndsinspektör samhällsbyggnadsavdelningen 
Ingela Nilsson, handläggare samhällsbyggnadsavdelningen 
Kommunikationsenheten  
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Ärendets dnr: On 2022/504 
 
On 21 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt  
6 kap 8a § Föräldrabalken 

Initierat av 
Yvonne Svedman, Socialsekreterare 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sociala utskott, 2022-12-13 § 133 -  Ansökan 
om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken. 
  
Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare upprättad av Yvonne Svedman  
2022-11-21. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden beslutar att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare för  
___ f. ___. Ansökan ska skickas till Tingsrätten i Malmö. 

Beslutet skickas till 
Yvonne Svedman, Socialsekreterare  
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Ärendets dnr: On 2023/13 
 
On 22 

Yttrande till Kammarrätten avseende överklagan av beslut 
om beredande av vård enligt 1 § andra stycket och 3 § 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

Initierat av 
Mimmi Larsson, Socialsekreterare 

Beslutsunderlag 
Förslag på yttrande till kammarrätten i Göteborg upprättad av Mimmi Larsson  
2022-12-30 - Yttrande. 
  
Föreläggande från Kammarrätten i Göteborg, 2022-12-22 - Föreläggande. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden beslutar att avge yttrande till kammarrätten i Göteborg i enlighet 
med bilaga. 

Beslutet skickas till 
Mimmi Larsson, socialsekreterare 
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