
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Omsorgsnämnden 2020-09-09 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, B107 13:00 -17:54, mötet ajournerat 14:15 – 14:30, 16:15 – 
16:20. 

 
Beslutande Emelie Nyberg (M) 

Ordf. 
Kristina Lindbåge (S) 
Vice ordf.  Torgil Rundcrantz (M) 

 Lisbeth Thorsson (L) Helene Åkesson (L) Ingrid Karlsson (C) 

 Elsebeth Lemche (KD) Bo Kron (S) Tommy Carlsson (S) 

 Alf Öien (S) Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) 

 Malin Kemgren (SD) 
Sylvia Olander (M) 
Tjänstgörande ersättare för 
Ewa Jacobsen (M) 

Annette Granath (SD) 
Tjänstgörande ersättare för 
Henric Colliander (SD) 

Ersättare Elisabeth Disley (L) Pontus Tallberg (L) Lorna Molin (S) 
 Efa Nilsson (V) Håkan Englund (SD)  

Övriga närvarande 
Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Erika Nilsson  
Administratör 

 Liselott Lindberg § 93 
Myndighetschef 

Gertrud Eklund § 93 
Emhetschef 

Rrezarta Voca § 93 
Biståndshandläggare 

 Helena Back § 98 
Ekonomichef 

Ingrid Magnusson §98 
Planeringschef 

Katrin Nilsson § 99 
Kvalitetssamordnare 
 

 

Birgitta Ripstam Svanell § 
101 
HR specialist 

Sofia Cederström §102 
HR chef  

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset, 20-09-16 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Emelie Josephsson 

92-106 

 

 
Ordförande …………………………………………………..    
 Emelie Nyberg             

 
Justerare ……………………………………………………

.. 
  

 Kristina Lindbåge        

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2020-09-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-09-16 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-08 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

Underskrift  .............................................................................................................. 

        
Emelie Josephsson 

 
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 92 

Fastställande av dagordning   

  Ärende 11, Avtalsuppföljning 2020, lyfts ut. Dagordningen fast-
ställs. 

 

Upprop 
 Se sidan 1. Lisbeth Thorsson (L), samt Bo Kron (S) deltog i mötet 

digitalt via Netpublicator Video Meet.  

 
 

Val av justerare 
 Kristina Lindbåge (S) väljs till justerare för dagens protokoll. 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 93 

Informationsärende Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/3 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsbo-

ende samt korttidsboende 200904 

- Information personlig assistans 

- Information från ordförande  

Information gällande kontaktpolitikeruppdraget 

Inkommen namninsamling gällande hemtjänsten Färlöv/Ön-
nestad 

- Information från förvaltningschef 

Nämnden delgavs aktuell information gällande covid 19 samt nuva-
rande situationen gällande sjuksköterskor. 

Byteskön kommer att öppnas från 21 september.  
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 94 

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/4 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
- Förteckning över avtal 2020-06-06 – 2020-08-20 

- Återbesättandeprövningar t o m 200820 

- Delegeringsrapport delegeringsbeslut 

- Tillförordnad förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 
200812-200816 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm). 

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 06-01 – 2020-
07-30 inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). Det kan till exempel 
gälla beslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och in-
satser enligt LSS. 

- Beslut om bostadsanpassning 2020-06-01 – 2020-07-30 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 95 

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF 
Änr ON 2020/5 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar. 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 96 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2020/6 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Protokoll för förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-06-17 

Protokoll för förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-07-08 

Nämnden får ta del av protokollet 2020-08-19 samt 2020-09-02 vid näst-
kommande nämndsammanträde. 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 97 

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/7 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
- Beslut KS 2020-06-17; Nytt boende för socialpsykiatrin i Fär-

löv 

- Beslut KS 2020-06-17; Planeringsförutsättningar för 2021 

- Beslut KF 2020-06-23, Utredningsuppdrag med anledning av 
tvärpolitisk överenskommelse i coronatider 

- Avslut område 1 

- Begäran om egengranskning IVO: 

Tillsyn granskningsunderlag  

Tillsyn IVO rapport 13 mars  

Kommunicering av underlag  

Protokoll dialogmöte  
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 98 

Omsorgsnämndens delårsrapport 2020 
Änr ON 2020/295 

Beslut 
 Godkänna delårsrapporten med bedömd prognos och styrkortsuppfölj-

ning. 
 

 

Sammanfattning 
Efter sammanställning av delåret konstateras att nettokostnaden för peri-
oden ligger i enlighet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. 
Nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret 2020. 

Uppföljning av nämndens styrkort visar att delvis måluppfyllelse bedöms 
uppnås i perspektiven medborgare och medarbetare. Måluppfyllelsen 
bedöms uppnås i perspektiven utveckling och ekonomi.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna delårsrapporten med bedömd prognos och styr-

kortsuppföljning. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande delårsredovisning Omsorgsnämnden 2020 

ON text och styrkort delår 2020, bilaga 1 

Prognos ON 2008, bilaga 2 

Uppföljning medarbetare 2007, bilaga 3 
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ON styrkort 2020 delår till nämnden, bilaga 4 

Uppföljning per verksamhet, bilaga 5 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 99 

Kvalitetsberättelse 2019 
Änr ON 2020/212 

Beslut 
 Ta informationen om kvalitetsberättelse för 2019 till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 
Förvaltningens kvalitetsberättelse beskriver verksamhetens kvalitetsarbe-
te utifrån ett övergripande perspektiv och utifrån strukturen i föreskriften 
SOSFS 2011:9. Innehåll i kvalitetsberättelsen är bland annat hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har 
vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och vilka resultat som har 
uppnåtts. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Ta informationen om kvalitetsberättelse för 2019 till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-12 

Kvalitetsberättelse 2019 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 100 

Avtalsuppföljning 2020 
Änr ON 2020/223 

Beslut 
 Ärendet utgår. 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 101 

Personal och kompetensförsörjningsplan år 2020-
2022 
Änr ON 2020/296 

Beslut 
 Informationen noteras. 

 
Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokratiska gruppen står självfallet bakom informationen hand-
lingsplanen 2020-2022, men vi vill utveckla vår mening genom denna 
protokollsanteckning.  

I punkt 62 av januariöverenskommelsen utlovas att staten ska ”investera i 
personalen i vården och omsorgen” med fokus på ”långsiktig planering av 
personal- och kompetensförsörjning inom vården”. 

Omsorgen får i år ta del av det statliga äldreomsorgslyftet på miljontals 
kronor, som främst syftar till att förstärka kompetensen i äldreomsorgen 
för att kunna ge bättre kvalitet till våra äldre.  

Vi har också sett under vilket ansträngt läge sjuksköterskorna i omsorgen 
har arbetat i samband med Covid-19.  

Här vill Socialdemokratiska gruppen med anledning av ärendet att lyfta ut 
vikten av att ett särskilt fokus på legitimerad personal inom omsorgen 
brådskar. Det finns risker att vi inte kan garantera patientsäkerheten samt 
försämrar kvaliteten för våra äldre 

Vi konstaterar att andelen specialistsjuksköterskor har minskat sedan 
2018 samt att personalomsättningen för sjuksköterskor har ökat från 27%  
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Omsorgsnämnden 2020-09-09   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

till 37%  2018-2019. Det behövs åtgärder och handlingsplaner för att mot-
verka en nedåtgående spiral. 

Tillgången på sjuksköterskor är mycket lägre än efterfrågan. I kommunal 
verksamhet är detta särskilt sårbart då sjuksköterskan är den högsta medi-
cinska kompetensen och förväntas leda det medicinska arbetet. Vi ser att 
det behövs ett fokus från nämnden på att få de mest erfarna sjuksköters-
korna att stanna. Även ledarskap och arbetsmiljö för denna grupp är av 
stor betydelse och behöver stärkas genom strategiskt arbete enbart för 
denna grupp. 

Nämnden behöver ge förvaltningen möjlighet att arbeta intensivt med 
frågan och har en ambition att göra omsorgen oberoende bemanningsper-
sonal.  

Ett tydligt fokus från nämndens sida på insatser för att stärka gruppen 
legitimerade sjuksköterskor skulle gynna våra äldre ger enbart positiva 
effekter i verksamheten.  

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokratiska gruppen” 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med en personal- och kompetensförsörjningsplan är att identifiera 
Omsorgsförvaltningens kommande personalbehov genom att utgå från ett 
nuläge i personalsituationen och förutse framtida behov i kombination 
med omvärldsanalys. Samtidigt som en kompetensförsörjningsplan ska 
ge en översikt av befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetens-
behov utifrån förvaltningens nuvarande, såväl som framtida uppdrag. 

Personal- och kompetensförsörjningsplanen ska komplettera Omsorgsför-
valtningens verksamhetsplaner för åren 2020 – 2022. 

Personal- och kompetensförsörjningsplanen är planerad strategiskt för 
åren 2020-2022, med en handlingsplan för åren 2020-2021   
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Informationen noteras 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 200825 

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020-2022 
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Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 102 

Remiss motion - Inför ett arbetsmiljölöfte inom 
omsorgen 
Änr ON 2019/338 

Beslut 
 Lämna förvaltningens remissvar till Kommunstyrelsen för vidare be-

redning. 

 
Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden  

Socialdemokraterna lämnar följande yrkande: 

 bifalla motionen. 

Ordförande yrkar avslag på Socialdemokraternas yrkande.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer Socialdemokraternas yrkande mot avslagsyrkandet och 
finner att nämnden beslutar att avslå Socialdemokraternas yrkande.  
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Sammanfattning 
   Motion om arbetsmiljölöfte inom omsorgen – Arbetsmiljölöftet omfat-
tar nedanstående punkter (fetstil) – under var och en av punkterna har här 
förvaltningen kommenterat nuläget ur förvaltningens perspektiv samt det 
som planeras för framåt av förvaltningen inom området. 

-Medarbetare som genom utbildning på arbetstid eller del av arbets-
tid svarar upp mot omsorgens behov av kompetensförstärkning, 
specialist sjuksköterskor och specialistundersköterskor, ska kom-
penseras fullt ut genom ersättning for studiematerial och bibehållen-
lön. 

Sedan ca 5 år tillbaka har förvaltningen riktlinjer gällande förmåner för 
utbildning/vidareutbildning till sjuksköterska/specialistsjuksköterska. Det 
finns riktlinjer dels för grundutbildning till sjuksköterska men också för 
vidareutbildning till specialistsjuksköterska samt utbildning inom vissa 
givna poäng-kurser. För grundutbildning gäller kontraktsutbildning med 
förmåner motsvarande ett prisbasbelopp/termin ( 47 300 kr) för heltids-
studier. För specialistutbildning gäller kontraktsutbildning med förmåner 
motsvarande 15 000 kronor i studielön/månad för heltidsstudier. Slutli-
gen för utbildning i poängkurser gäller kontraktsutbildning med förmåner 
motsvarande ett prisbasbelopp/termin (47 300 kr) för heltidsstudier. För 
samtliga utbildningar gäller självklart att vid uppvisade godkända be-
tyg/legitimation föranleder detta marknadsmässiga löneökningar. 

För uppdragsutbildning till specialistundersköterska utges förmåner 
enligt följande: 75% studier med 50% lön. För reguljära utbildningar till 
specialistundersköterska gäller förmåner motsvarande fritidsstudier vilket 
innebär att arbetsgivaren betalar all litteratur samt beviljar studieledigt 
med full lön för tentaläsning och/eller projektarbete och dylikt.  

-Arbetet med att ta fram karriärmodell, med strukturerade utveck-
lingssteg, För sjuksköterskor  påbörjas 2020 och vara klart 2022. 
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Arbetet ska göras i samarbete mellan arbetsgivare och fack och 
medarbetare. Karriärvägar är prioriterat för att långsiktigt behålla 
sjuksköterskorna, omsorgens högsta medicinska kompetens.  

Förvaltningen har i början av 2020 anmält intresse för att delta i ett pilot-
projekt hos SKR gällande karriärmodeller. Detta lades på is i samband 
med coronapandemin, men förhoppningsvis kan det startas upp under 
hösten istället.  

För alla medarbetare är medarbetarsamtalet där man med sin närmsta 
chef diskuterar sin individuella utvecklingsplan central. Medarbetare som 
önskar fördjupa sina kompetenser kan här lyfta detta och chef och med-
arbetare kan tillsammans planera för vidareutveckling, för sjuksköterska 
kan det vara spe-cialist utbildning eller ledarprogram för att välja 
chefspår.   

-Att medarbetare inom äldreomsorgen får rätt till kostnadsfria ar-
betsskor. För 2020 års budget vill vi prova införandet  på ett vård 
och omsorgsboende inom omsorgensverksamhet. 

Detta är en budgetfråga där ca 3 mkr får omprioriteras årligen om varje 
medarbetare ska få ett par skor varje år. Förvaltningen bedömer inte att 
det är lämpligt att införa arbetsskor enbart för en eller ett fåtal utvalda 
grupper och inte heller göra skillnad mellan äldreomsorg och funktions-
stöd, utan ett eventuellt införande behöver gälla samtliga medarbetare 
som arbetar kundnära. 

-Att införa 32h/v heltid natt för kommunens nattsjuksköterskor. Fler 
yrkesgrupper eller arbetsplatser kan bli aktuella framöver för för-
ändrat heltidsmått. 

Förvaltningen ser att personalomsättningen bland sjuksköterskorna är 
högre än önskvärt och att rekryteringsläget är fortsatt utmanande. Detta 
gäller dock inte sjuksköterskegruppen som helhet och inte enbart natt-
sjuksköterskor, och förvaltningens bedömning är att det är andra frågor, 
exempelvis utvecklings-möjligheter/karriärvägar, som främst behöver 
prioriteras i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för legitimerad 
personal.  
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Förvaltningens bedömning är att man ifråga om arbets-tidsmått/veckoar-
betstid bör följa de centrala kollektivavtalen. Den förändring i form av 
sänkt veckoarbetstid för sjuksköterskor som arbetar natt som kom till 
stånd i den senaste avtalsrörelsen är implementerad i förvaltningen. Detta 
innebär att sjuksköterskor som arbetare natt redan idag har lägre arbets-
tidsmått än övriga yrkeskategorier inom förvaltningen som arbetar natt. 

-Att starta ett pilotprojekt med veckoslutstjänstgöring, där en med-
arbetare arbetar fredag lördag söndag med bibehållen heltidslön. 

Förvaltningen är positiv till detta och har varit i kontakt med andra orga-
nisationer som provat sådana modellen för helgtjänstgöring. Förvaltning-
en bedömer att det behöver bygga på frivillighet från berörda medarbeta-
res sida för att bli framgångsrikt och bidra till att öka vår attraktivitet. 
Arbete med att identifiera någon/några arbetsplatser där intresse finns för 
att prova detta kommer att påbörjas under hösten 2020. Ett eventuellt 
genomförande föregås av risk- och konsekvensanalys både budget- och 
arbetsmiljöperspektiv. 

-Att minutschema i hemtjänsten avskaffas. Detaljstyrningen måste 
upphöra och arbetsgivaren ska visa tillit till att insatserna utförs 
patientsäkert och efter vårdtagarens behov. Syftet är att minska 
stressen hos medarbetarna och öka kvalitén i det utförda arbetet. 
Arbetet mot en tillitsbaserad styrning påbörjas 2020 

Ledarskapet och medarbetarnas delaktighet är väsentlig för allt arbete. 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med syfte att gå mot tillitsbaserad 
ledning och styrning i verksamheten. 

Åsikterna om just de dagliga arbetsschemana inom ordinärt boende går 
isär, det finns ingen entydig bild att de är styrande, många uppfattar dem 
också som stödjande.  

Förvaltningen vill understryka att dagsschemat som ges till medarbetare 
ska ses som ett stöd i arbetet, och genom regelbunden uppföljning och 
dialog mellan medarbetare, chef och planerare kan strukturella problem i 
planeringen av insatser identifieras och åtgärdas. Om schemat inte hinns 
med ska återkoppling ske så att man kan ta hänsyn till detta i kommande 
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planering om det är av bestående art, exempelvis om en insats tar längre 
tid hos kund än först planerat.  

Att registrera genomförda insatser är även en kvalitetssäkring för att 
påvisa genomfört arbete hos kund. 

-Att kvalitetsarbetet prioriteras inom hela omsorgen. S vill att om-
sorgens medarbetare får vara med i verksamhetens kvalitetsarbete. 
Vid schemaläggning ska tid läggas in för kvalitetsarbete, liknande 
barnomsorgens planeringsdagar. 

Medarbetarna förväntas delta i kvalitetsarbetet, som även ska gå hand i 
hand med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Forum för detta är bland 
annat arbetsplatsträffarna, som sedan flera år tillbaka är obligatoriska och 
schemalagda för all personal och på de flesta arbetsplatser hålls ungefär 
en gång per månad. Planeringsdagar/utvecklingsdagar kan komplettera 
enhetens arbetsplatsträffar och fastställs av enhetschef i samråd med 
verksamhetschef när behov föreligger. 

Alla medarbetares kompetens och erfarenheter behövs i utvecklings- och 
kvalitetsarbete, och förväntas aktivt bidra till enhetens lärande utifrån 
bland annat inrapporterade avvikelser och Lex Sarah.   

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 

 Lämna förvaltningens remissvar till Kommunstyrelsen för vidare 
beredning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Remiss Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte 2020-08-25 

Remiss 2019-11-14 

Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte 
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ON § 103 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen 
om stöd och service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2020/39 

Beslut 
 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2020, 28 st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO 

Beslutsunderlag 
Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 24 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

1 beslut med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-30. 

Lista med personuppgifter. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 104 

Överenskommelse mellan Omsorgsnämnd och 
verksamhetschef för självstyrande enhet på 
Tätörtsvägen i Åhus 
Änr ON 2016/478 

Beslut 
 Godkänna förlängning av överenskommelsen mellan Omsorgsnämnden 

och verksamhetschefen för den självstyrande enheten på Tätörtsvägen. 

 

Sammanfattning 
Sedan starten 2017 har Tätörtsvägens vård och omsorgsboende bedrivits 
som en självstyrande enhet med ett mycket gott resultat. Överenskom-
melsen som tecknades löper på 4 år och går ut  2020-10-31. Efter av-
stämning med verksamhetschef Maria Bergström förslås att överens-
kommelsen förnyas med en ny period från 2020-11-01 till 2024-10-31. 

Uppdaterad överenskommelse bifogas 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna förlängning av överenskommelsen mellan Omsorgs-

nämnden och verksamhetschefen för den självstyrande enheten på 
Tätörtsvägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  Överenskommelse 

Överenskommelse Tätörtsvägen 2020-11-01—2024-10-31 

Bilaga 1 Gränsdragningslista 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 105 

Ärende enligt lex Sarah 
Änr ON 2020/1 

Beslut 
 Utredningarna läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
Utredningar 

Utredning ekonomiskt övergrepp 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-09-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 106 

Information - domar 
Änr ON 2020/12 

Beslut 
 Domarna läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
 

Domar 

Förvaltningsrättens dom 2020-06-12, i mål nr 4670-20 
Förvaltningsrättens dom 2020-06-12, i mål nr 2866-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-06-17, i mål nr 12904-19, 1407-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-06-22, i mål nr 14226-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-06-18, i mål nr 3745-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-06-26, i mål nr 12469-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-06-29, i mål nr 6696-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-06-29, i mål nr 2595-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-07-03, i mål nr 6154-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-07-06, i mål nr 2422-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-05-20, i mål nr 6067-19 

 

Beslut 

Förvaltningsrättens beslut 2020-07-03, i mål nr 8023-20 

Kammarrättens beslut 2020-07-02, i mål nr 3887-20 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-09-09   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kammarrättens beslut 2020-07-02, i mål nr 3901-20 
Kammarrättens beslut 2020-07-08, i mål nr 3651-20 
Kammarrättens beslut 2020-08-03, i mål nr 4572-20 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2020-07-29, i mål nr 4228-20 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2020-07-29, i mål nr 4229-20 
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