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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 2023-02-14 

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 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig vård och 
omsorg 
Roger Eriksson, individ- och familjeomsorgschef omsorgsavdelningen 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg 
Sanja Culjak, miljöchef samhällsbyggnadsavdelningen 
Marcus Strömberg, tillståndsinspektör 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. Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd 2022 

6. Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel 
2022 

7. Sammanställning av brukarundersökning - Individ- och familjeomsorg 2022 

8. Redovisning av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2023 

9. Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
till omsorgsnämnden 2022 

10. Svar på motion från Magdalena Nour (C) om kvalitetssäkrad och målsatt demensvård i 
Vellinge kommun 

11. Redovisning av individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke 
verkställda beslut 2022 

12. Svar på remiss - Parkeringsnorm 2022 

13. Upphandling av verksamhetssystem 

14. Årsredovisning för omsorgsnämnden 2022 

15. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken 

16. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken  
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On 1 

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde ska protokoll föras på ordförandes ansvar och protokollet 
ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. Protokollet ska justeras av 
ordföranden och en utsedd ledamot. Justeringens funktion är att bekräfta att protokollet 
rätt återger vad som har hänt under sammanträdet. 
  
Nämnden ska därför utse en ledamot som tillsammans med ordförande ska justera 
protokollet. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden utser ___ (_) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
  
2. Omsorgsnämnden utser 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) Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling vård och omsorg, 
informerar om nyckelfri hemtjänst. 
  
b) Peter Andréasson, verksamhetschef uppdrag och utveckling vård och omsorg, 
informerar om upphandling av system för digital signering av signeringslistor inom 
hälso- och sjukvård. 
  
c) Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig vård och omsorg, 
informerar om brukarundersökning LSS. 
  
d) Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig vård och omsorg, 
informerar om Lex Sarah på Ljungklockan korttidsboende. 
  
e) Omsorgsnämndens ordförande informerar om att medborgardialog 2023 inte kan 
genomföras i samband med Öppet hus på kommunhuset. 

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, 2023-02-01, Dnr On 2022/465 - 
Redovisning av domar och beslut i individärenden. 
  
b) Beslut från kommunfullmäktige 2022-12-19 § 219, Dnr On 2022/300 - Svar på 
motion från Kjell Bornhager (KD) om närakut och jourapotek i Vellinge kommun. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.  



 

 2023-02-07 7 (28) 

Omsorgsnämnden Kallelse och dagordning Dnr: On 2022/477 
 

 

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, 2023-02-02 - Redovisning av 
delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2023-02-14, löpnummer 16-31. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut, löpnummer 16-31.  
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Ärendets dnr: On 2023/34 
 
On 5 

Tillsynsrapport avseende serveringstillstånd 2022 

Initierat av 
Marcus Strömberg, alkohol- och tobakshandläggare 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden antog 2020-12-08 § 141 en tillsynsplan för 2020-2022. Miljöenheten 
har genomfört tillsyn på serveringsställen i Vellinge kommun enligt 9 kap. 2 § 
alkohollagen. Miljöenheten sammanfattar hur den yttre, inre och förebyggande tillsynen 
av serveringstillstånd enligt alkohollagen har bedrivits under 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 2 - Tillsynsrapport 
avseende serveringstillstånd 2022. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Strömberg, 2023-01-23 - Tillsynsrapport 2022 
avseende serveringstillstånd. 
  
Rapport upprättad av Marcus Strömberg, 2023-01-17 - Tillsynsrapport 2022 
serveringstillstånd. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 2. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Marcus Strömberg, alkohol- och tobakshandläggare  
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Ärendets dnr: On 2023/35 
 
On 6 

Tillsynsrapport avseende folköl, tobak och liknande 
produkter samt vissa receptfria läkemedel 2022 

Initierat av 
Marcus Strömberg, alkohol- och tobakshandläggare 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden antog 2020-12-08 § 142 en tillsynsplan för 2020-2022. Miljöenheten 
har genomfört tillsyn hos näringsidkare som säljer folköl, tobak och liknande produkter 
och/eller vissa receptfria läkemedel i Vellinge kommun enligt 9 kap. 2 § alkohollagen, 
7 kap. 3-4 § lag om tobak och liknande produkter samt 20 § Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 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 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 3 - Tillsynsrapport 
avseende folköl, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel 2022. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Strömberg, 2023-01-23 - Tillsynsrapport 2022 
avseende folköl, tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel. 
  
Rapport upprättad av Marcus Strömberg, 2023-01-31 - Tillsynsrapport 2022 folköl, 
tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel 2022. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 3. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Marcus Strömberg, alkohol- och tobakshandläggare  
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Ärendets dnr: On 2023/25 
 
On 7 

Sammanställning av brukarundersökning - Individ- och 
familjeomsorg 2022 

Initierat av 
Omsorgsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Syftet med undersökningen är att få ett underlag som visar hur klienterna upplever 
kvaliteten inom områdena tillgänglighet, information, förståelse, delaktighet, känslan 
att kunna påverka, helhetsintryck, förändring, bemötande och kunskap. Resultatet för 
Vellinge kommuns brukarundersökning 2022 visar på goda resultat med en nöjdhet som 
ligger i linje med det nationella snittet i nästan samtliga frågor. Bäst resultat i 
undersökningen fick frågorna om hur brukarna upplever bemötandet från 
socialsekreteraren och upplevelsen av att socialsekreteraren har den kunskap som 
behövs för att hjälpa brukaren. Lägst resultat fick frågan om brukarens upplevelse av att 
kunna påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 4 
- Sammanställning av brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2022. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Therese Pålsmark, 2023-02-06 - Sammanställning av 
brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2022. 
  
Rapport upprättad av Therese Pålsmark, 2023-02-06 - Sammanställning av 
brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2022. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 4. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av rapporten och lägger den till 
handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg  
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Ärendets dnr: On 2023/27 
 
On 8 

Redovisning av 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. 
  
Omsorgsnämnden beslutade 2023-01-18 §7 att anta en plan för uppföljning och kontroll 
av kommunala och privata utförare 2023. Efterhand som utförda 
uppföljningar/kontroller är genomförda återrapporterar omsorgsavdelningen till 
omsorgsnämnden i enlighet vad som är bestämt i uppföljningsplanen. I föreliggande 
redovisning avrapporteras enligt plan genomförd uppföljning och kontroll till och med 
2023-01-19. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 5 - Redovisning av 
uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2023. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2023-01-19 - Redovisning av uppföljning 
och kontroll av kommunala och privata utförare 2023. 
  
Statusredovisning upprättad av Peter Olsson, 2023-01-19. 
  
Rapport upprättad av Christina Persson, 2023-01-12 - Genomförd uppföljning 2023 inre 
tillsyn. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 5. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd uppföljning och kontroll 
av kommunala och privata utförare. 

Beslutet skickas till 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig  
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Ärendets dnr: On 2022/39 
 
On 9 

Redovisning av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till omsorgsnämnden 
2022 

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. Från och med 2021 ingår även klagomål och 
synpunkter i redovisningen. Aktuell redovisning avser fjärde kvartalet 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 6 - Redovisning av 
avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till 
omsorgsnämnden 2022. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2023-01-16 - Redovisning av avvikelser 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till 
omsorgsnämnden 2022. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 6. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisning av avvikelser för det fjärde kvartalet 2022. 

Beslutet skickas till 
Peter Olsson, verksamhetscontroller omsorgsavdelningen 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig 
Therese Pålsmark, kvalitetsansvarig individ- och familjeomsorg  
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Ärendets dnr: On 2022/389 
 
On 10 

Svar på motion från Magdalena Nour (C) om 
kvalitetssäkrad och målsatt demensvård i Vellinge 
kommun 

Initierat av 
Magdalena Nour (C) 

Ärendebeskrivning 
Magdalena Nour (C) med flera har den 14 juni 2022 inkommit med en motion om 
åtgärder för att kvalitetssäkra demensvården i Vellinge kommun. 
  
I motionen yrkar C på: 

• Att Vellinge kommun inför Demens ABC som obligatorisk utbildning 
för alla som arbetar inom vård och omsorg för äldre. 

• Att det i upphandling för vård och omsorg för äldre läggs in krav på ett 
relevant nyckeltal för genomgången utbildning Demens ABC och att 
status på andel medarbetare som genomgått utbildningen regelbundet 
redovisas. 

• Att Vellinge kommun ansluter sig till Svedem för att kvalitetssäkra 
demensvården. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 7 - Svar på motion 
från Magdalena Nour (C) om kvalitetssäkrad och målsatt demensvård i Vellinge 
kommun. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2023-01-17 - Svar på motion från 
Magdalena Nour (C) om en kvalitetssäkrad och målsatt demensvård i Vellinge 
kommun. 
  
Motion från Magdalena Nour (C), 2022-06-14 - Motion om en kvalitetssäkrad och 
målsatt demensvård i Vellinge kommun. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 7. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat svar på motionen. 
  
2. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 
besvarad.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Johan Greco, vård- och omsorgschef 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig  
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Ärendets dnr: On 2022/208 
 
On 11 

Redovisning av individrapporter till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) avseende icke verkställda beslut 2022 

Initierat av 
Omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 
 
Aktuell redovisning avser perioden 2022-10-01--2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 8 - Redovisning av 
individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke verkställda 
beslut 2022. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Christina Persson, 2023-01-19 - Redovisning av 
individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende icke verkställda 
beslut för fjärde kvartalet 2022. 
  
Rapport upprättad av Christina Persson, 2023-01-19 - Antal rapporterade ärende till 
Inspektionen för vård och omsorg avseende icke verkställda beslut fjärde kvartalet 
2022. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 8. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av individrapporter, avseende icke 
verkställda beslut för perioden 2022-10-01 - 2022-12-31. 
  
2. Omsorgsnämnden översänder redovisningen av individrapporter till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslutet skickas till 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig 
Pernilla Lindeberg, verksamhetschef kommunalt utförande 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer  
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Ärendets dnr: On 2022/489 
 
On 12 

Svar på remiss - Parkeringsnorm 2022 

Initierat av 
Tekniska nämnden 

Ärendebeskrivning 
Gällande parkeringsnorm från 2007 är i behov av revidering för att möta dagens behov 
och bidra till att uppfylla kommunens mål. Ett förslag till ny parkeringsnorm har tagits 
fram av tekniska enheten i samråd med tillväxtavdelningen. 
  
Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat skicka förslag till parkeringsnorm för 
Vellinge kommun på remiss till omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 9 - Svar på remiss 
Parkeringsnorm 2022. 
  
Förslag på yttrande upprättat av Christina Persson, 2022-12-28 - Yttrande 
Parkeringsnorm 2022. 
  
Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2022-11-29 § 63 - 
Parkeringsnorm 2022. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Erik Andersson, 2022-10-27, Dnr Tn 2022/951 - Remiss 
Parkeringsnorm 2022. 
  
Förslag till Parkeringsnorm Vellinge kommun, remisshandling 2022-10-11. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 9. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag till yttrande som svar på Remiss 
Parkeringsnorm 2022. 
 
2. Omsorgsnämnden överlämnar upprättat yttrande till tekniska nämnden. 

Beslutet skickas till 
Christina Persson, upphandlings- och utredningsansvarig 
Tekniska nämnden  
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Ärendets dnr: On 2022/332 
 
On 13 

Upphandling av verksamhetssystem 

Initierat av 
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande support- och underhållsavtal med TietoEvry gällande individ- och 
familjeomsorgs (IFO) och vård och omsorgs (VoO) verksamhetssystem Procapita har 
löpt ut 2019-12-31. Omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt omsorgsavdelningen att 
direktupphandla support- och underhåll för verksamhetssystemen Procapita och dess 
web-gränssnitt Lifecare från TietoEvry enligt förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering. 
  
Arbetet med att ta fram ett avtal med TietoEvry som presenteras i den frivilliga 
förhandsinsynen är nu i slutfasen och förbereds för annonsering. När detta är slutfört 
träder en frivillig avtalsspärr in på 10 dagar och därefter ska avtal tecknas. 
Omsorgsavdelningen föreslår därför Omsorgsnämnden att uppdra omsorgsnämndens 
ordförande att underteckna avtalen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 10 - Upphandling 
av verksamhetssystem. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Andréasson, 2023-01-20 - Upphandling av 
verksamhetssystem. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden 2022-10-18 § 93 och i omsorgsnämndens 
arbetsutskott 2023-01-31 § 10. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsnämndens ordförande att underteckna 
erforderliga handlingar. 
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Beslutet skickas till 
Peter Andréasson, verksamhetschef kvalitet och utveckling  



 

 2023-02-07 23 (28) 

Omsorgsnämnden Kallelse och dagordning Dnr: On 2022/477 
 

 

Ärendets dnr: On 2022/485 
 
On 14 

Årsredovisning för omsorgsnämnden 2022 

Initierat av 
Catharina Byström, avdelningschef omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden har ett tilldelat budgetanslag på 552,1 mkr och redovisar inklusive 
produktionsenheterna ett utfall på 525,8 mkr. Det innebär ett överskott mot 
budgetanslaget med 26,3 mkr. 
  
Omsorgsnämndens utfall uppgår till ett överskott på 23,6 mkr och 
produktionsenheternas utfall uppgår till ett överskott på 2,7 mkr. 
  
För Framtidssäkrad Välfärd har 8,8 mkr fördelats till omsorgsnämnden. Ett utfall på  
5,3 mkr har redovisats vilket är 3,5 mkr lägre än tilldelad budgetram. 
  
Investeringsbudgeten uppgår till 2,5 mkr och har inte använts under 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 11 
- Årsredovisning för omsorgsnämnden 2022. 
  
Tjänsteskrivelse upprättad av Peter Olsson, 2023-02-03 - Årsredovisning för 
omsorgsnämnden 2022. 
  
Årsredovisning upprättad 2023-01-27 - Omsorgsnämnden årsredovisning 2022. 
  
Investeringsbilaga upprättad 2023-01-27 - Investeringar omsorgsnämnden 2022. 
  
Integrationsbilaga upprättad 2023-01-27 - Uppföljning av integrationsarbetet ON 
bokslut 2022. 
  
Bilaga framtidssäkrad välfärd upprättad 2023-01-27 - Framtidssäkrad välfärd 2022. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-31 § 11. 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden godkänner Årsredovisning 2022 för omsorgsnämnden. 
  
2. Omsorgsnämnden överlämnar Årsredovisningen 2022 och investerings- och 
integrationsbilaga 2022 samt bilaga Framtidssäkrad välfärd ON 2022 till 
kommunstyrelsen. 

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 2023/56 
 
On 15 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
Föräldrabalken 

Initierat av 
Johanna Waldemarsson, familjerättssekreterare 

Ärendebeskrivning 
Ärendet aktualiserades efter underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn. Det 
bedöms vara utsiktslöst att ytterligare utreda faderskapsfrågan, varför nämnden föreslås 
lägga ner faderskapsutredningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sociala utskott, 2023-01-31 § 8 - Nedläggning 
av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken. 
  
Beslutsunderlag upprättat av Johanna Waldemarsson, 2023-01-10 - Nedläggning av 
faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken. 
  
Faderskapsutredning upprättat av Johanna Waldemarsson 2023-01-10 - Nedläggning av 
faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens sociala utskott 2023-01-31 § 8. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden beslutar att enligt 2 kap 7§ punkt 1 och 2 i föräldrabalken lägga 
ner inledd faderskapsutredning, då det är utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt 
av domstol för  ___ , ___. 
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Beslutet skickas till 
Johanna Waldemarsson, familjerättssekreterare 
 
(Uppgifter i beslutsunderlaget samt vissa maskade uppgifter i ärendebladet omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 § Sekretess till skydd för 
enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.)  
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Ärendets dnr: On 2023/57 
 
On 16 

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 
Föräldrabalken 

Initierat av 
Johanna Waldemarsson, familjerättssekreterare 

Ärendebeskrivning 
Ärendet aktualiserades efter underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn. Det 
bedöms vara utsiktslöst att ytterligare utreda faderskapsfrågan, varför nämnden föreslås 
lägga ner faderskapsutredningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från omsorgsnämndens sociala utskott, 2023-01-31 § 7 - Nedläggning 
av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken. 
  
Beslutsunderlag upprättat av Johanna Waldemarsson 2023-01-10 - Nedläggning av 
faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken. 
  
Faderskapsutredning upprättad av Johanna Waldemarsson 2023-01-10 - Nedläggning 
av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken. 

Tidigare behandling 
Ärendet har behandlats i omsorgsnämndens sociala utskott 2023-01-31 § 7. 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
  
1. Omsorgsnämnden beslutar att enligt 2 kap 7§ punkt 1 och 2 i föräldrabalken lägga 
ner inledd faderskapsutredning, då det är utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt 
av domstol för ___ , ___. 
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Beslutet skickas till 
Johanna Waldemarsson, familjerättssekreterare 
 
(Uppgifter i beslutsunderlaget samt vissa maskade uppgifter i ärendebladet omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 § Sekretess till skydd för 
enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.) 
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