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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 19 februari 2019 Dnr VON 2019/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden 2019-02-26

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden genomför idag dialoger enligt följande:

1. Information från förvaltningen
2. Driftstörningar trygghetslarm
3. Måltidsavtal omsorg och särskilt boende
4. Utbildning i hälso- och sjukvårdslagen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-02-19

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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 Tunstall AB, Agnesfridsvägen 113, 212 37 Malmö 

t: 020- 66 11 11 e: info@tunstallnordic.com w: tunstall.se  @TunstallSverige 
Kundinfo_Driftstörningar_Tunstall Trygghetscentral_Dec 2018 samt Jan 2019_2019-01-16 (004) 

Kundinformation 

Tunstalls Trygghetscentral – Driftstörningar december & januari 

 

Bakgrund 

Tunstall har under december 2018 samt januari 2019 drabbats av ett antal driftstörningar. 
 
Dessa driftstörningar har huvudsakligen varit orsakade av en hög teknisk belastning i Tunstalls 
larmmottagningssystem i samband med ”larmtoppar” som varit långt över normal larmtoppsnivå. Viktig att 
poängtera är att samtliga inkommande vårdlarm från våra Brukare i Sverige som inkommit till Tunstalls 
Trygghetscentral har mottagits, behandlats, ringts ut till Er personal enligt rutiner, men utringningstiderna har i 
vissa fall varit fördröjda.  
 
Utöver ovanstående orsak påverkade ett planerat arbete hos vår internetleverantör våra system.  
Denna 3:e parts arbete fick en delvis negativ påverkan på Tunstalls utringningstider till Er personal i 
hemtjänsten och/eller Nattpatrull.  
 

Åtgärder på Supportavdelningen 
 
 Tunstall specialiserade applikationsingenjörer arbetar kontinuerligt (på dags/veckobasis) med att 

underhålla larmmottagningens databaser för att säkerställa att PNC-systemet har bästa möjliga 
förutsättningar för en säker och korrekt driftmiljö. 

 Tunstalls Incident- och Problem Managers har gemensamt sett över dessa aktuella driftstörningar för 
att säkerställa att Tunstall har rätt arbetsprocesser och interna eskaleringsprocesser för att liknande 
störningar framöver inte skall inträffa. 

 Tunstall har fört dialog med internetleverantören för att säkerställa att planerade avbrott riskbedöms 
och inte påverkar Tunstalls tjänsteleverans negativt. 

 

Åtgärder på Trygghetscentralen 

 Införande av Driftledare (RTM) som agerar ”gruppledare” i Larmrummet. Säkerställer absolut bästa 
effektivitet på larmgruppen och tar direkta beslut i realtid på olika åtgärder i olika situationer. 

 En RTM finns i Larmgruppen alla dagar, 24/7.  
 När inkommande vårdlarmsvolymer blev långt över planerade volymer bemannades 

Trygghetscentralen upp med ännu fler larmoperatörer för att ha fler timmar i ”larmrummet”. 
 Bemanningen av larmoperatörer inför Jul- och Nyår utökades. 
 I december 2018 implementerades ett nytt resurs- och schemaläggningssystem via leverantören 

Teleopti och driftsattes den 7 januari 2019. Detta planeringssystem ger Trygghetscentralen en ännu 
bättre möjlighet att optimera samt säkra rätt bemanning. 

5



 

 

 

 

 

 

 

Kundinfo_Driftstörningar_Tunstall Trygghetscentral_Dec 2018 samt Jan 2019_2019-01-16 (004) 

Sida 2 av 2 

 

 Den stora skillnaden mellan tidigare schemaläggningssystem och nya Teleopti systemet är tex.: 
- Ett bättre stödsystem för prognos- och resurshantering. 
- Volymer/intervallrapporter per 15 min intervall istället för tidigare 60 min intervall. 
- Schemaläggning sker utan så mycket manuell handpåläggning 
- Bättre uppföljningsmöjligheter 
- Dashboards, för larmoperatörer, Driftledare, management. 
- Ett bättre beslutstöd för den/de som säkrar driften av Trygghetscentralen. 
- Bättre förmåga att se scenarion framåt. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 9 Dnr VON 2018/55

Taxor och avgifter 2019

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård och 
omsorgsnämnden att skicka följande beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande matdistribution inom ordinärt 
boende där brukarna betalar en fast hemkörningsavgift per månad 
uppgående till 300 kr för hel månad och 150 kr för halv månad samt ett 
rörligt portionspris per levererad måltid upphör att gälla 2019-06-30 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2019-07-01 införa ett 
middagsabonnemang där brukarna inom ordinärt boende med nuvarande 
matdistribution kan välja mellan två olika abonnemang:
1. Helt middagsabonnemang för 2370 kr per månad. I 

abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till 
hemmet i 30 dagar

2. Halvt middagsabonnemang för 1185 kr per månad. I 
abonnemanget ingår en måltid per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar

Ärendebeskrivning
För att få ett enhetligt avgiftssystem för kost oavsett boendeform och en mer 
effektiv administration föreslås att den som har matdistribution i ordinärt 
boende tecknar ett middagsabonnemang, helt eller halvt. I abonnemanget 
ingår då både måltiden och hemkörningsavgiften. Frånvaroregler föreslås 
vara samma som på särskilt boende; det vill säga avdrag per dag vid frånvaro.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 9 forts

I förbehållsbeloppet ingår att den enskilde ska ha tillräckliga medel för bland 
annat kost. Det beloppet beräknas med ledning av Konsumentverkets 
normalkostnader. För mat och måltider är kostnaderna för personer över 65 
år beräknade till 1880 kr (2018). Om kommunens kostnader för mat och 
måltider överstiger normalkostnaden kompenseras den enskilde genom en 
höjning av förbehållsbeloppet med mellanskillnaden.

Ett exempel: Kalle flyttar till särskilt boende och betalar då 3100 kronor per 
månad för sitt måltidsabonnemang. Hans förbehållsbelopp höjs då med 1220 
kronor ( mellanskillnaden mellan 3100 kronor och 1880 kronor). Om han 
före höjningen hade att avgiftsutrymme på 1353 kronor så minskar detta nu 
till 133 kronor. Detta påverkar då hemtjänstavgiften som blir lägre. 

Brukare som bor i ordinärt boende och får middagen hemkörd ( 
matdistribution) betalar ett måltidspris plus hemkörningsavgift. Här tillåter 
regelverket ingen höjning av förbehållsbeloppet förrän brukaren ätit alla 
dagar i minst tre månader. Har brukaren frånvaro någon dag så kan det dröja 
lång tid  innan den kommit över normalkostnaden för livsmedel så att 
höjningen av förbehållsbeloppet kan göras. Vissa brukare kommer aldrig upp 
i fullt antal dagar. 

Utöver måltidspriset tar kommunen ut en avgift för hemkörning, 300 kronor 
för hel månad och 150 för halv. Den avgiften räknas in under  maxtaxan och 
avgifterna från vård och omsorg får tillsammans vara högst 2044 kr för 
ensamstående.  
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 9 forts

För administrationen innebär det att de varje månad måste knappa in antalet 
måltider på mellan 125 till 150 brukare med matdistribution. 

Om det istället finns ett abonnemang så löper detta på med undantag för 
frånvaro. Då görs avdrag för de dagarna. Frånvaro ska ändå registreras 
eftersom avdrag sker för hemtjänstavgiften. 

Konsekvenser
I genomsnitt för 2018 var det drygt 125 brukare som varje månad fick 
måltider levererade hem av respektive hemtjänstområde. Cirka 100 av dessa 
brukare får maten hemlevererad alla dagar

Ett exempel
Anna bor i ordinärt boende och tecknar ett helt middagsabonnemang. 
Middagsabonnemanget räknas på 30 dagar alla månader vilket ger Anna en 
lite lägre kostnad jämfört med styckepris och hemkörningsavgift.. Hennes 
förbehållsbelopp höjs precis som för Kalle på särskilt boende men med 
mellanskillnaden mellan kostnaden för middagsabonnemanget och 
normalkostnaden för livsmedel. Detta sänker hennes avgiftsutrymme och 
hon får en lägre avgift för hemtjänsten.  

Övriga som idag får sin måltid varannan dag, 15 gånger per månad, tecknar 
ett halvt middagsabonnemang och kostnaden blir densamma som vid 
styckepris. 

De som bara äter när det tycker det är extra gott kan också välja helt eller 
halvt abonnemang och få en bättre kosthållning på köpet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 9 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande matdistribution inom ordinärt 
boende där brukarna betalar en fast hemkörningsavgift per månad 
uppgående till 300 kr för hel månad och 150 kr för halv månad samt ett 
rörligt portionspris per levererad måltid upphör att gälla 2019-06-30 

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2019-07-01 införa ett 
middagsabonnemang där brukarna inom ordinärt boende med nuvarande 
matdistribution kan välja mellan två olika abonnemang:

1. Helt middagsabonnemang för 2370 kr per månad. I abonnemanget 
ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet i 30 dagar

2. Halvt middagsabonnemang för 1185 kr per månad. I abonnemanget 
ingår en måltid per dag inklusive leverans till hemmet i 15 dagar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson 2019-01-30, handlingsid: 
Von 2019.122

Tidigare behandling
Von § 109, 2018: Taxor och avgifter 2019 - kost - vård och omsorgsnämnden
Von § 66, 2018: Taxor och avgifter 2019 – vård och omsorgsnämnden
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Socialchef Viweca Thoresson
Controller Annica Dyverdahl Winding
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 19 februari 2019 Dnr VON 2019/13

vård och omsorgsnämnden

Subventionering av hyror för bostäder med särskild 
service

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar införa ett hyrestak (högsta hyresnivå) 
uppgående till 6500 kr per månad 2019 för kommunens bostäder med 
särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Vård och omsorgsnämnden beslutar också att 
årligen per den 1 april indexjustera hyrestaket (högsta hyresnivån) enligt 
förändringarna i konsumentprisindex. 

Ärendebeskrivning
En kommun har rätt att ta ut en skälig avgift för bostäder med särskild 
service. Dock ska kommunen se till att den enskilde får behålla tillräckliga 
medel för sina personliga behov (19§ LSS). De flesta kommuner har valt 
att hyra ut sina LSS-bostäder istället för att ta ut en avgift vilket innebär att 
hyreslagens bruksvärdesregler gäller vid hyressättning. Kommunens hyror 
är idag till stor del beräknade utifrån fastighetens kostnader vilket innebär 
att bostadsyta, byggår och standard påverkar hyresnivån. Kommunens 
nuvarande hyror innebär en variation i hyra per kvadratmeter från 931 
kr/m2 för Solgläntan till 1 988 kr/m2 för Stafettgatan (som dock bara är 
ett förslag enligt verksamhetens lokalkostnad).

Det är möjligt att införa ett generellt hyrestak för bostäder med särskild 
service. Utgångspunkten tas i LSS-lagstiftningen § 5 och 7 samt i 
kommunallagen där det framgår att kommunen ska behandla alla sina 
medborgare lika, om inte sakliga skäl finns för annat. Ett hyrestak innebär 
att samtliga boende som har en hyreskostnad utöver det beslutade 
hyrestaket får en hyressubvention genom att kommunen betalar 
mellanskillnaden mellan den faktiska hyran och det beslutade hyrestaket. 
Flera kommuner, bl a Malmö, Lund och Ystad, har redan infört ett 
hyrestak.

19



2 (2)

Kommunens nettokostnader i nuläget varierar en hel del mellan de olika 
boendena och utgör redan en sorts subvention då intäkterna inte ersätter 
samtliga kostnader kommunen har för de olika boendena. Kommunens 
årliga nettokostnader enligt 2019 års prisnivå för boendena beräknas öka 
från 753 tkr till 885 tkr om ett hyrestak (högsta hyresnivå) på 6500 kr 
införs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse controller Annica Dyverdahl Winding 2019-02-19, 
handlingsid: 2019.xxx

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
Controller Annica Dyverdahl Winding
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190219
Stöd och omsorg
Annica Dyverdahl Winding

Subventionering av hyror för bostäder med särskild service
I 7 § LSS anges att den enskilde genom kommunens insatser ska tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. Ett av huvudsyftena med lagstiftningen är att den enskilde ska ha möjlighet att 
leva ett självständigt liv i en egen bostad. Målgruppen behöver särskilt stöd i en gruppbostad 
eller en servicebostad och är till skillnad från andra tvingade att välja en sådan bostad som 
finns tillgänglig. 
En kommun har rätt att ta ut en skälig avgift för bostad, dock ska kommunen se till att den 
enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (19§ LSS). De flesta 
kommuner har valt att hyra ut sina LSS-bostäder istället för att ta ut en avgift vilket innebär att 
hyreslagens bruksvärdesregler gäller vid hyressättning. Vid hyressättning ska då hyran jämföras 
med allmännyttans nivåer på orten. Den enskilde har möjlighet att få bostadstillägg från 
Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Inkomsterna för målgruppen är generellt låga 
och flera av ersättningarna räknas heller inte upp årligen på samma sätt som för löntagare.
Kommunens hyror är idag till stor del beräknade utifrån fastighetens kostnader vilket innebär 
att bostadsyta, byggår och standard påverkar.

Kommunens hyressättning idag:
Bostad Storlek Hyra 2018
Brandkårsgatan 5 lght 49-54 m2 5 587-5 992 kr
Nybogatan 5 lght 51,5-52 m2 7 322-7 394 kr
Svärdet 6 lght 72-81 m2 8 915-10 059 kr1)

Solgläntan 6 lght 54 m2 4 149 kr
Stafettgatan 16 lght 35-45 m2 5 798-7 455 kr 2)

1) avser hyresnivå 2017, då brukarna erhållit egna kontrakt betalar kommunen 796-1 161 kr/mån i del av hyran
2) förslag utifrån självkostnad för hyresavtal

Ovanstående hyressättning innebär en variation i hyra per kvadratmeter från 931 kr/m2 för 
Solgläntan till 1 988 kr/m2 för Stafettgatan som dock bara är ett förslag enligt verksamhetens 
lokalkostnad.
Möjliga tillvägagångssätt för att tillförsäkra goda levnadsvillkor för personer som 
omfattas av LSS

1. Införa avgift istället för hyra
Enligt 19§ LSS har kommunen rätt att ta ut skäliga avgifter för bostad under vissa 
förutsättningar. Om kommunen istället för hyra skulle ta ut en avgift har den enskilde 
inte rätt till statligt bostadsbidrag. Det skulle vara till en nackdel för den enskilde och 
kommunen.

2. Kommunalt bostadsbidrag
En del kommuner har valt att införa ett kommunalt bostadstillägg som komplement till 
Försäkringskassans bostadstillägg. Det kommunala tillägget ska täcka fördyrande 
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190219
Stöd och omsorg
Annica Dyverdahl Winding

kostnader kopplade till att bo i en bostad med särskild service.Förfarandet kräver att 
den enskilde ansöker om tillägget årligen vilket innebär administration för kommunen 
och risk för en ojämnlik behandling om en del brukare inte skulle söka bidraget.

3. Generellt hyrestak
Det är möjligt att införa ett generellt hyrestak för bostäder med särskild service. 
Utgångspunkten tas i LSS-lagstiftningen § 5 och 7 samt i kommunallagen där det 
framgår att kommunen ska behandla alla sina medlemmar lika, om inte sakliga skäl 
finns för annat. Ett hyrestak innebär att samtliga boende som har en kostnad utöver 
det beslutade hyrestaket får en hyressubvention genom att kommunen betalar 
skillnaden mellan den faktiska hyran och det beslutade hyrestaket. Malmö och Lund 
har infört ett hyrestak som motsvarar högsta hyresnivån för särskilt bostadstillägg för 
personer under 65 år vilket är 6620 kr för 2019. Ystad kommun införde 2018 ett 
hyrestak på 6400 kr.

Fördelarna med ett hyrestak är att alla brukare behandlas lika. Det ökar förutsägbarhet 
kring hyreskostnad vid nybyggnation och tilltänkta hyresgäster kan få kännedom om 
den maximala hyreskostnaden. En nackdel är att hyrorna inte kan regleras utfirån 
kostnaderna vid varje nybyggnation och kan medföra stora variationer mellan 
kommunens del i hyreskostnaderna.

Beräkningar på kommunens kostnader:

Boende Storlek Kommunens 
kostnad nuläge 

(inkl personal-
utrymme)

Hyrestak
6 500 kr

Hyrestak
7 000 kr

Nybogatan
hyresintäkter
Nettokostnad

450 m2 523 260
-441 891

81 369

523 260
-390 000
133 260

523 260
-420 000
103 260

Brandkårsgatan
hyresintäkter

472 m2 414 734
-346 238

68 496 

414 734
-346 238

68 496

414 734
-346 238

68 496
Solgläntan
hyresintäkter

527 m2 742 536
-298 693
443 843

742 536
-298 693
443 843

742 536
-298 693
443 843

Stafettgatan
hyresintäkter

640 m2 1 272 662
-1 113 252

159 410

1 272 662
-1 033 032

239 630

1 272 662
-1 075 032

197 630
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Stöd och omsorg
Annica Dyverdahl Winding

Summa 753 118 885 229 813 229 

Kommunens nettokostnader i nuläget varierar en hel del mellan de olika boendena och 
utgör redan en sorts subvention då intäkterna inte ersätter samtliga kostnader 
kommunen har för de olika boendena. Kommunens kostnad för Brandkårsgatan och 
Solgläntan skulle vara oförändrad vid införande av ett hyrestak i nuläget. Det som 
redovisas ovan är enbart hyreskostnaden för lokalerna kommunen har som hyresgäst. 
Det tillkommer även andra driftkostnader för kommunen för de olika fastigheterna 
som varierar över tid och ser olika ut för olika fastigheter.

Den enskildes ekonomi
En vanlig inkomst för en brukare enligt LSS med aktivitetsersättning (åldern 19-29 år) 
ligger mellan 8 641 och 9 610 kr. Skatt avdras med 1 943-2 201 kr.

Ett räkneexempel följer nedan:
Inkomst (25 år)  9 223 kr  9 223 kr
Skatt -2 099 kr -2 099 kr
Bostadstillägg  5 220 kr  5 220 kr
Hyra -6 500 kr -7 000 kr
Kvarstår  5 844 kr  5 344 kr

Vid beräkning av avgifter enligt socialtjänstlagen och minimibeloppet används i 
huvudsak Konsumentverkets beräkningar för hushållsbudget. Enligt deras uppgifter 
behöver personer i åldersgrupp 18 till 30 år 6 850 kronor per månad till 
levnadskostnader när hyran är betald. 

Riksnormen för försörjningsstöd 2019 för en ensamstående vuxens personliga 
kostnader är  3 090 kronor. Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel, kläder och 
skor, fritid och lek, hygien, försäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. 
Detta är dock en lägstanivå och LSS lagstiftningen pratar om goda levnadsvillkor för 
målgruppen.

Nivå på hyrestak
Brukarna har ungefär samma inkomster. Genom försäkringskassans bostadstillägg kan 
den enskilde få som mest 5 220 kr per månad. Vid en hyra på upp till 5 000 kr kan man 
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få 96% av hyreskostnaden. Mellan 5 000 och 5 600 kr kan man få 70% för den del som 
överstiger 5 000 kr. Ett hyrestak på 5 600 är en miniminivå för att inte kommunens 
subvention ska gå till statskassan.

Förslag till beslut
Utifrån de valmöjligheter som finns för att få en rimlig hyreskostnad för brukare enligt 
LSS framstår ett generellt hyrestak som mest lämpligt utifrån ett rättssäkerhets- och 
kostnadsperspektiv. 

Vid ett beslut om ett hyrestak bör även ingå en årlig indexjustering av hyrestaket enligt 
förändringar i konsumentprisindex som är det vanligast förekommande index för 
lokalkostnader. Alternativt samma procentuella uppräkning som årligen beslutas för 
resterande beonden inom vård- och omsorgs verksamhetsområde. Period för 
uppräkning bör sammanfalla med den period som hyrorna för boende inom vård och 
omsorgsverksamheten justeras, den 1 april.
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 20 februari 2019 Dnr VON DiaNr

vård och omsorgsnämnden

Fastställande av hyror för nya lss-boendet på 
Stafettgatan

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar fastställa följande hyror för nya LSS 
boendet på Stafettgatan:

1 rok 35 m2 månadshyra 5 798 kronor

2 rok 45 m2 utan hyrestak månadshyra 7 455 kronor 
Alt 1 hyrestak månadshyra 6 500 kronor
Alt 2 hyrestak månadshyra 7 000 kronor

Ärendebeskrivning
I maj månad beräknas det nya boendet vid Staffetgatan tas i drift. Det 
kommer att finnas 2 olika storlekar på lägenheterna. 7 stycken är ettor och 
7 st är tvåor. Hyror för bostäderna är framräknade enligt ett 
självkostnadspris per kvadratmeter på kommunens totala hyreskostnad 
exklusive personalutrymmen och samlingslokal.
Hyrorna föreslås enligt nedan:
1 rok 35 m2 månadshyra 5 798 kronor
2 rok 45 m2 utan hyrestak månadshyra 7 455 kronor 

Alt 1 hyrestak månadshyra 6 500 kronor
Alt 2 hyrestak månadshyra 7 000 kronor
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-02-20, handlingsid: 
2019.xxx

Kansliavdelningen

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
Controller Annica Dyverdahl Winding
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 5 Dnr VON 2018/78

Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara revisionsrapporten i enlighet 
med förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och därefter lägga 
revisionsrapporten till handlingarna. Följande yttrande avges till revisorerna:

Vård och omsorgsnämnden noterar att granskningens sammanfattande 
bedömning är ett de ansvariga politiska organen i kommunen har god 
kontroll över den verksamhet som bedrivs för att nå uppsatta mål avseende 
hälso- och sjukvårdsavtalet. Det arbete som bedrivs i kommunen bedöms i 
rapporten vara aktivt och ändamålsenligt.

Vad gäller de rekommendationer som lämnas utifrån granskningsresultatet 
kommer vi att beakta dessa.
- Revisorerna rekommenderar att det ska finnas en tydlig 
implementeringsplan. Vi kan efter det första året konstatera att våra 
förberedelser inför det nya hälso- och sjukvårdsavtalet fungerat väl.
- Vi kommer säkerställa att relevant data från vår verksamhet finns för 
framtida uppföljning.
- Vår hälso- och sjukvård bedrivs i nuläget i egen regi, men i eventuella 
framtida upphandlingar kommer leverantören att upplysas om ansvaret som 
finns enligt hälso- och sjukvårdsavtalet.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Tomelilla kommun hade uppdragit åt Capire Consulting AB att 
göra en granskning av kommunens roll i implementeringen av hälso- och 
sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna 2016. Motsvarande granskning gjordes parallellt i elva andra 
kommuner och i Region Skåne.
Granskningen har genomfördes under perioden april till juni 2018.

27



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 5 forts

Bedömningen var att de ansvariga politiska organen i Tomelilla kommun har 
god kontroll över den verksamhet som bedrivs för att nå uppsatta mål i 

avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Det arbete som bedrivs i kommunen är 
aktivt och ändamålsenligt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades följande:
 Kommunen bör sammanställa sina insatser i anslutning till hälsa- och 

sjukvårdsavtalet och till samverkan vid utskrivning från slutenvården i 
en implementeringsplan som utgår från befolkningens behov och 
beskriver kommunens insatser för att implementera avtalet.

 Kommunen bör säkerställa relevanta data från kommunens 
verksamhet så att en tillförlitlig uppföljning av effekter för patienterna 
liksom de ekonomiska konsekvenserna av avtalet och de nya 
utskrivningsreglerna kan genomföras.

 Kommunen bör i kommande entreprenadavtal för kommunal hälso- 
och sjukvård tydliggöra leverantörens skyldighet att vid varje tillfälle 
följa de gränssnitts- respektivesamverkansavtal som träffas mellan 
kommunen och Region Skåne.

Revisorerna önskar vård-och omsorgsnämndens skriftliga svar framfört 
senast 2019-02-28.

Revisorerna i Tomelilla kommun hade uppdragit åt Capire Consulting AB att 
göra en granskning av kommunens roll i implementeringen av hälso- och 
sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region Skåne och de skånska 
kommunerna 2016. Motsvarande granskning gjordes parallellt i elva andra 
kommuner och i Region Skåne.
Granskningen har genomfördes under perioden april till juni 2018.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 5 forts

Bedömningen var att de ansvariga politiska organen i Tomelilla kommun har 
god kontroll över den verksamhet som bedrivs för att nå uppsatta mål i 
avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Det arbete som bedrivs i kommunen är 
aktivt och ändamålsenligt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades följande:
• Kommunen bör sammanställa sina insatser i anslutning till 
hälsa- och sjukvårdsavtalet och till samverkan vid utskrivning från 
slutenvården i en implementeringsplan som utgår från befolkningens behov 
och beskriver kommunens insatser för att implementera avtalet.
• Kommunen bör säkerställa relevanta data från kommunens 
verksamhet så att en tillförlitlig uppföljning av effekter för patienterna liksom 
de ekonomiska konsekvenserna av avtalet och de nya utskrivningsreglerna 
kan genomföras.
• Kommunen bör i kommande entreprenadavtal för kommunal 
hälso- och sjukvård tydliggöra leverantörens skyldighet att vid varje tillfälle 
följa de gränssnitts- respektivesamverkansavtal som träffas mellan 
kommunen och Region Skåne.

Revisorerna önskar vård-och omsorgsnämndens skriftliga svar framfört 
senast 2019-02-28.

Förvaltningen yttrar sig enligt följande genom socialchef Viweca 
Thoresson:

Förvaltningen har tagit del av Capire Consultings granskningsrapport och 
revisorernas missivskrivelse.

Vi noterar att granskningens sammanfattande bedömning är ett de ansvariga 
politiska organen i kommunen har god kontroll över den verksamhet som 
bedrivs för att nå uppsatta mål avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Det 
arbete som bedrivs i kommunen bedöms i rapporten vara aktivt och 
ändamålsenligt.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 5 forts

Vad gäller de rekommendationer som lämnas utifrån granskningsresultatet 
kommer vi att beakta dessa.
- Revisorerna rekommenderar att det ska finnas en tydlig 
implementeringsplan. Vi kan efter det första året konstatera att våra 
förberedelser inför det nya hälso- och sjukvårdsavtalet fungerat väl.
- Vi kommer säkerställa att relevant data från vår verksamhet finns för 
framtida uppföljning.

- Vår hälso- och sjukvård bedrivs i nuläget i egen regi, men i eventuella 
framtida upphandlingar kommer leverantören att upplysas om ansvaret som 
finns enligt hälso- och sjukvårdsavtalet.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara revisionsrapporten ” 
Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso 
och sjukvården i Skåne” i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen och därefter lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- 
och sjukvården i Skåne från Capri, handlingsid: Von 2019.91

Tjänsteskrivelse från kommunens revisorer, handlingsid: Von 2018.764
_________
  

Beslutet skickas till:

Revisorerna
Vård och omsorgsnämnden
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1 Sammanfattning 
Uppdrag och genomförande 
Revisorerna i Tomelilla kommun har uppdragit åt Capire Consulting AB att göra en granskning av 
kommunens roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region 
Skåne och de skånska kommunerna 2016. Motsvarande granskning görs parallellt i elva andra kom-
muner och i Region Skåne. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med representanter för vård- och 
omsorgsnämnden och vård- och omsorgsverksamheten i kommunen. Intervjuer/workshop har även pa-
rallellt skett med företrädare för Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och brukarorganisationer. 
Granskningen har genomförts under perioden april till juni 2018. 

Samlad bedömning av övergripande revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är om kommunen bedriver ett effektivt och ändamålsenligt arbete 
med implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som skapar förutsättningar för att uppnå de mål 
och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring. 

Vår bedömning är att de ansvariga politiska organen i Tomelilla kommun har god kontroll över den 
verksamhet som bedrivs för att nå uppsatta mål i avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Det arbete som 
bedrivs i kommunen är aktivt och ändamålsenligt. 

Bedömning avseende enskilda revisionsfrågor 

Hur bidrar Region Skåne till samverkan med kommunen för att implementera avtalet? 
Region Skånes bidrag till samverkan struktureras genom samarbetsorganisationen och baseras på för 
Region Skåne och kommunerna gemensamma prioriteringar. Främst på delregional nivå finns brister 
eftersom de delregionala organen inte fullt ut representerar Region Skånes hälso- och sjukvårdsorgani-
sation.  

Vilka effekter kan påvisas för patienterna och hur följs dessa upp? 
Tillsvidare är det för tidigt att dra slutsatser om hälso- och sjukvårdsavtalets effekter för patienterna. 
En för kommunerna och Region Skåne gemensam uppföljning kommer att genomföras och redovisas 
2019 respektive 2020. Kommunen följer upp sin verksamhet baserat på de mål som fastställts av kom-
munfullmäktige. 

Vilka samhällsekonomiska besparingar kan påvisas i nuläget och hur följs dessa upp? 
Det är ännu för tidigt att dra slutsatser om vilka dessa ekonomiska effekter är. Kommunen genomför 
för sin egna del analyser av de ekonomiska konsekvenserna av avtalet. 

Hur har kostnadsfördelningen som är hänförlig till hälso- och sjukvårdsavtalet reglerats mellan par-
terna och hur hanteras dessa i praktiken i kommunen? 
Kostnadsfördelningsfrågor som är direktrelaterade till hälso- och sjukvårdsavtalets utvecklings- och 
utvärderingsplaner regleras i avtalet. De eventuella ekonomiska effekterna av avtalet är en källa till 
oro. I dagsläget är det för tidigt att bedöma hur utvecklingen blir. De ekonomiska konsekvenserna 
kommer att vara föremål för gemensam utvärdering. Det är viktigt att kommunen kan redovisa rele-
vanta data för att tydliga resultat ska kunna presenteras. 

Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen med anledning av hälso- och sjukvårdsavtalet 
tydlig och fungerande i praktiken? 
Avtalet är i huvudsak tydligt vad gäller ansvarsfördelning. Det har framkommit att i hanteringen från 
Region Skåne sida brister medverkan från sjukhusen och psykiatrin.  
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Vilka beslut och åtgärder har det tagits i kommunen för att hantera de nya ansvarsområden som 
hälso- och sjukvårdsavtalet anger? 
Beslut avseende implementering av avtalet har tagits i reglementsenlig ordning i kommunen. Ett flertal 
aktiviteter för att implementera avtal och överenskommelse om utskrivning av patienter från slutenvår-
den genomförs. En individorienterad implementeringsplan skulle tydliggöra vilka åtgärder som kom-
munen genomför för att förverkliga hälso- och sjukvårdsavtalets intentioner. 

Förbättringsförslag 
De iakttagelser som gjorts vid granskning föranleder följande förbättringsförslag: 

• Kommunen bör sammanställa sina insatser i anslutning till hälso- och sjukvårdsavtalet och till 
samverkan vid utskrivning från slutenvården i en implementeringsplan som utgår från befolkning-
ens behov och beskriver kommunens insatser för att implementera avtalet. 

• Kommunen bör säkerställa relevanta data från kommunens verksamhet så att en tillförlitlig upp-
följning av effekter för patienterna liksom de ekonomiska konsekvenserna av avtalet och de nya 
utskrivningsreglerna kan genomföras. 

• Kommunen bör i kommande entreprenadavtal för kommunal hälso- och sjukvård tydliggöra leve-
rantörens skyldighet att vid varje tillfälle följa de gränssnitts- respektive samverkansavtal som träf-
fas mellan kommunen och Region Skåne.  

2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 
Det nya avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (fortsätt-
ningsvis kallat ”hälso- och sjukvårdsavtalet”) trädde i kraft 1 september 2016 efter att ha fastställts av 
Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet innehåller bland annat en utvecklingsplan för gemensam teambaserad 
hemsjukvård i hela Skåne. Sjuksköterska från kommun och läkare från Region Skåne ska vara till-
gängliga dygnet runt på telefon, kunna göra planerade besök inom en vecka och akuta besök inom två 
timmar. Med hälso- och sjukvårdsavtalet ska kommunerna och Region Skåne också bli bättre på att 
tillsammans tidigt upptäcka och hjälpa personer som riskerar att utveckla ett långvarigt behov av 
mycket vård.  

En politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner har lett arbetet 
med att utforma hälso- och sjukvårdsavtalet innehåll. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet utgår i större 
utsträckning än tidigare från vårdtagarens behov för att skapa en tryggare och mer sammanhållen vård 
för den enskilde. Hälso- och sjukvårdsavtalet syfte är att samtidigt skapa förutsättningar för en ambit-
ionshöjning, både när det gäller kvalitet och resurseffektivitet.  

Region Skåne och tolv av länets kommuner1, däribland Vellinge kommun har beslutat att samverka i 
granskningar av hälso- och sjukvårdsavtalet.  

2.2 Uppdraget 
Uppdraget inkluderar följande delar: 

                                                   
1De kommuner som medverkar i granskningen är: Burlövs kommun, Höörs kommun, Klippans kommun, Lunds 
kommun, Skurups kommun, Svedala kommun, Tomelilla kommun, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, 
Ystads kommun*, Åstorps kommun, Örkelljunga kommun. (* Ystads kommun genomför granskningen i egen 
regi). 
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• granskning av Region Skånes roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet samt en sam-
lad analys och sammanställning av de deltagande kommunernas rapporter (Grunduppdrag).  

• granskning av de kommuner som väljer att delta i projektet (Tilläggsuppdrag).   

Grunduppdraget avser att genomföra en granskning som berör Region Skånes roll. Syftet är att be-
döma om Region Skåne bedriver ett effektivt och ändamålsenligt arbete med att stödja kommunerna 
vid implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet för att skapa förutsättningar för att uppnå de mål 
och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring.  

Denna rapport avser tilläggsuppdraget och omfattar Tomelilla kommun. 

Tilläggsgranskningens syfte är att bedöma om kommunen bedriver ett effektivt och ändamålsenligt 
arbete med implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som skapar förutsättningar för att uppnå 
de mål och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring. 

I tilläggsgranskningen ska därutöver följande revisionsfrågor besvaras: 

• Hur bidrar Region Skåne till samverkan med kommunen för att implementera hälso- och sjuk-
vårdsavtalet? 

• Vilka effekter kan påvisas för patienterna som kan härledas till den nya samverkan och hur följs 
dessa upp? 

• Vilka samhällsekonomiska besparingar kan påvisas i nuläget som ett resultat av samverkan och 
hur följs dessa upp? 

• Hur har kostnadsfördelningen som är hänförlig till hälso- och sjukvårdsavtalet reglerats mellan 
parterna och hur hanteras dessa i praktiken i kommunen? 

• Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen med anledning av hälso- och sjukvårdsav-
talet tydlig och fungerande i praktiken? 

• Vilka beslut och åtgärder har det tagits i kommunen för att hantera de nya ansvarsområden som 
hälso- och sjukvårdsavtalet anger? 

2.3 Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slut-
satser och bedömningar. Följande revisionskriterier har använts i denna granskning: 

• Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne  
(2016-01-19) 

• Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård (2017-11-24) 

• Kommunallag (2017:725) 
• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
• Patientsäkerhetslag (2010:659) 
• Patientlag (2014:821) 
• Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS) 
• Socialstyrelsen – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
• Samordnade Individuella Planer (SIP) enligt HSL 3f§ och SoL 2 kap 7§  
• Interna policys, regler, styrdokument och avtal inom Region Skåne och kommunerna 

2.4 Genomförande 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med representanter för vård- och 
omsorgsnämnden och vård- och omsorgsverksamheten i kommunen. Intervjuer/workshop har även pa-
rallellt skett med företrädare för Region Skåne, Kommunförbundet Skåne samt patientföreträdare. 
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Granskningen har genomförts av Dag Boman uppdragsledare, Pia Lidwall specialist, Carin Magnus-
son, specialist och kvalitetsansvarig samt av Mari Månsson specialist. Granskningen är sakgranskad 
från verksamhetens sida. Kommunrevisorernas kontaktperson har varit Malin Lundberg, sakkunnigt 
biträde till kommunrevisionen. Projektledare för granskningen har varit Teodora Heim och Eva Tency 
Nilsson vid Region Skånes revisionskontor. 

3 Kort om avtalen mellan Region Skåne och kommunerna 

3.1 Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Allmänt om avtalet 
Det nya avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne trädde i 
kraft 1 september 20162. Från och med den 1 januari 2020 gäller 18 månaders uppsägningstid. Avtalet 
har senare kompletterats med ”Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Denna överenskommelse är daterad 
2017-11-24. Den senare överenskommelsen har tillkommit med hänsyn till den lagändring som trädde 
i kraft 1 januari 2018 rörande utskrivning från slutenvården (Lag [2017:612] om samverkan vid ut-
skrivning från sluten hälso- och sjukvård). 

Syftet med hälso- och sjukvårdsavtalet är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de perso-
ner som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därige-
nom bidra till ökad trygghet. Avtalet innebär, förutom grundöverenskommelsen, ett gemensamt ut-
vecklingsåtagande med syftet att höja kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen 
ska förbättras. Detta utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där en ökande del av sjukvårdsin-
satserna kan utföras i hemmiljö. 

I hälso- och sjukvårdsavtalet betonas att avtalet förväntas ge bättre möjligheter att möta det ökade 
vårdbehov som följer av den demografiska utvecklingen. 

Avtalet består av ett grundavtal, en utvecklingsplan, hur samverkan ska organiseras och kostnader för-
delas. 

Grundavtal 
Grundavtalet reglerar bland annat följande: 

• Kommunernas respektive Region Skånes åtagande och hälso- och sjukvårdsansvar 
• Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 
• Gemensam vårdplanering 
• Rehabilitering och habilitering 
• Åtagande kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
• Hjälpmedel samt kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar 
• Palliativ vård – Vård i livets slutskede 

Utvecklingsplan 
I utvecklingsplanen fokuseras följande områden: 

• Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 
• Utveckling av insatser och samverkansformer för tidvis sviktande 
• Utveckling av arbetssätt och proaktivt stöd till riskgrupper 
• Rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 

                                                   
2 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, 2016-01-19, Kommunför-
bundet Skåne och Region Skåne. 

36



Granskning av hälso- och sjukvårdsavtalet  Juni 2018 
Tomelilla kommun 

 

 7 

Gemensam avsiktsförklaring 
De skånska kommunerna och Region Skåne förbinder sig enligt avtalet att bibehålla och vidareut-
veckla ett förtroendefullt samarbete kring gemensamma patientgrupper. 

Parterna ska (citat) ”till alla delar leva upp till den ansvarsfördelning och det åtagande som följer av 
grundöverenskommelsen”. Parterna har också förbundit sig att bedriva ett gemensamt långsiktigt ut-
vecklingsarbete (citat) ”som ska leda till att kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatserna för personerna 
i de aktuella målgrupperna höjs samtidigt som resursanvändningen förbättras”.  

Organisation 
I organisationsavsnittet beskrivs former för centralt Samverkansorgan samt för delregionala samver-
kansorgan. 

Ekonomi 
Respektive parter ansvarar för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive an-
svarsområde.  

Det nya arbetssättet bygger på ett utvecklat samarbete mellan respektive kommun och Region Skåne, 
där respektive part svarar för finansieringen av sitt lagstadgade uppdrag enligt Hälso- och sjukvårdsla-
gen och enligt hälso- och sjukvårdsavtalet. 

I hälso- och sjukvårdsavtalet uttrycks att parterna genom att skapa nya gemensamma vårdformer, och 
samtidigt öka de förebyggande insatserna för riskgrupper, kan effektivisera resursanvändningen och 
begränsa kostnadsutvecklingen. Utvecklingen förutsätter vidare, enligt avtalet, att ekonomistyrning 
och ersättningsystem hos parterna utformas så att de stöder syftet med avtalet samt utvecklingen av ett 
samlat omhändertagande av de mest sjuka. 

Uppföljning av avtalet 
Måluppfyllelsen av grundöverenskommelsen liksom framsteg och effekter i utvecklingsprocessen ska 
följas löpande genom en gemensam uppföljningsplan som underlag för årlig utvärdering av utveckl-
ingsarbetet och eventuellt nödvändiga korrigeringar.  

Utvecklingen förutsätter att ekonomistyrning och ersättningsystem hos parterna utformas så att de stö-
der syftet med avtalet samt utvecklingen av ett samlat omhändertagande av de mest sjuka. 

3.2 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Från årsskiftet 2017/2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård. Denna lag ersätter den tidigare betalningsansvarslagen.  

Lagen har som syfte att främja ett både säkrare och snabbare patientflöde. Om inte annat avtalats inträ-
der kommunens betalningsansvar tre dagar efter det att en underrättelse om att patient är utskrivnings-
klar sänts till berörda parter3. Detta gäller såväl somatisk som psykiatrisk vård. Enligt den tidigare be-
talningsansvarslagen inträffade kommunens betalningsansvar efter fem dagar för somatiska patienter 
och 30 dagar för patienter som vårdats på psykiatrisk slutenvårdsplats. 

Den nya lagen tydliggör samtidigt ett antal krav som huvudmännen, inte minst Region Skåne, ska leva 
upp till. Bland annat ska, enligt lagen, en fast vårdkontakt för patienten utses i den öppna vården. En 
samordnad individuell planering ska genomföras för patienter som efter utskrivningen behöver insat-
ser från både landsting och kommun vilket normalt kommer att inkludera medverkan från primärvård 
eller annan regionfinansierad öppen vård. Om dessa åtgärder fallerar inträffar inte kommunens betal-
ningsansvar.  

Enligt den överenskommelse som träffats mellan Region Skåne och kommunerna kommer, vad beträf-
far somatisk hälso- och sjukvård, perioden från januari till och med mars att utgöra en 
                                                   
3 Om en underrättelse skickas efter klockan 12.00 inträder kommunens betalningsansvar fyra dagar efter att 
underrättelsen har skickats. 
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övergångsperiod. Från och med april och till och med mars 2019 inträder kommunens betalningsan-
svar när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,80 kalender-
dagar per kommun under en kalendermånad. En separat överenskommelse om vad som gäller i sam-
band med utskrivning från sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård efter 2018-12-31 ska tas fram under 
våren 2018. 

4 Kommunens hantering av hälso- och sjukvårdsavtalet  

4.1 Inledning 
I detta avsnitt återfinns en beskrivning av hur kommunen övergripande har hanterat hälso- och sjuk-
vårdsavtalet samt hur ansvar och roller inom kommunen fördelats. I avsnittet redogörs för iakttagelser 
som gjorts med koppling till revisionsfrågorna:  

• ”Vilka beslut och åtgärder har det tagits i kommunen för att hantera de nya ansvarsområden som 
hälso- och sjukvårdsavtalet anger?” 

• ”Vilka effekter kan påvisas för patienterna som kan härledas till den nya samverkan och hur följs 
dessa upp?” 

• ”Vilka samhällsekonomiska besparingar kan påvisas i nuläget som ett resultat av samverkan och 
hur följs dessa upp?” 

4.2 Nuläge 
Allmänt om avtalet 
Flertalet intervjupersoner menar att målen med hälso- och sjukvårdsavtalet är tydliga och kända. Sam-
tidigt påpekas att avtalet tillkom under speciella betingelser där det var centralt att bygga upp en för-
troendefull relation mellan parterna. 

Det finns en stor uppslutning bakom den centrala tanken att det är viktigt att patienterna känner en 
ökad trygghet när de vistas i sin egna hem. Intervjupersonerna pekar vidare på att det är positivt att 
kunna ge ett bättre omhändertagande till de mest svårt sjuka i hemmet. För den enskilda patienten 
handlar det om att kunna ge en mer patientcentrerad vård och ett värdigt omhändertagande.  

Såsom framgår av kapitel 3 har de nya hälso- och sjukvårdsavtalet strukturerats i ett grundavtal re-
spektive ett utvecklingsavtal. 

Grundavtalet 
I grundavtalet definieras parternas ansvar utifrån gällande lagstiftning och överenskommelser som har 
träffats mellan Region Skåne och kommunerna under årens lopp. 

Den modell som gällt för ansvarsfördelningen är den så kallade tröskelprincipen. Denna innebär att 
om patienten själv eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till av Region Skåne finansierad 
öppenvård har Region Skåne vårdansvaret. I övriga fall åvilar ansvaret kommunen.  

Inom ett flertal områden är ansvarsfördelningen mellan parterna i huvudsak oförändrad efter det nya 
avtalets ikraftträdande. Det gäller exempelvis åtaganden kring personer med psykisk funktionsnedsätt-
ning, habilitering, egenvård, palliativ vård och munhälsa. Andra områden är utpekade som områden 
som ska utvecklas av parterna gemensamt inom ramen för utvecklingsavtalet. Sådana delar av grund-
avtalet är bland annat läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, gemensam vårdplanering, re-
habilitering samt hjälpmedel. 

Utvecklingsplanen 
Utvecklingsplanen upptar bland annat teambaserad vårdform för de mest sjuka och samverkan för tid-
vis sviktande. Enligt de beslut som tagits baserat på den samverkan som skett i samverkansorganen har 
implementering av dessa områden skett genom beslut om att införa mobila vårdteam. För de personer 
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som omfattas av denna vårdform frångås tröskelprincipen efter inskrivning i vårdformen. För de tidvis 
sviktande personer som blir föremål för tillfälliga insatser frångås tröskelprincipen tillfälligt efter över-
enskommelse i det enskilda fallet.  

Intentionerna att utveckla proaktivt stöd till riskgrupper samt rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 
är under beredning inom ramen för den samverkansstruktur som upprättas mellan Region Skåne och 
kommunerna. 

Statistik 
I Tomelilla kommun var 211 personer inskrivna i mobilt vårdteam i april 2018. Tomelilla är därmed 
en av de kommuner i Skåne som hade flest inskrivna i vårdformen i förhållande till befolkningsmäng-
den. 

I nedanstående diagram framgår hur antalet inskrivna varierat sedan starten i januari 2018. 

 
Det har skett en viss minskning av antalet inskrivna under de första månaderna 2018. Enligt de inter-
vjuade ska det tillskrivas en mer stringent tolkning av de kriterier som uppställts för vårdformen. 

4.3 Styrning, ansvar och roller 
Mål och styrning 
Styrningen i Tomelilla kommun är uppbyggd kring fyra strategiområden. Dessa är fastställda av kom-
munfullmäktige i beslut om budget. De fyra områdena är: 

• Hållbar tillväxt 
• Delaktighet och egenmakt 
• Barn- och ungas utveckling 
• Trygghet och hälsa 

Vart och ett av strategiområdena är i sin tur nedbrutna i fyra till sex målområden. Inom området trygg-
het och hälsa betonas bland annat i kommunens budget som ett särskilt mål att (citat) ”Tomelilla kom-
mun erbjuder en trygg och god omsorg för äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna för 
brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ökar och kvaliteten på omsorgen 
höjs.”4 

Ett styrande dokument utgörs även av den äldreomsorgsplan 2015 – 2020 som Kommunfullmäktige 
beslutade att anta den 25 april 2015. Äldreomsorgsplanen beskriver vård- och omsorgsverksamheten 
idag, och vilka nya krav och behov som kommer att finnas under plantiden. 

De övergripande målen i kommunens budget bryts ner på nämndnivå och beskrivs i nämndens årliga 
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 2018 för Vård och Omsorg utgörs av de politiskt fattade målen, 

                                                   
4 Budget för Tomelilla kommun 2017 
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prioriterade utvecklingsområden, egenkontroll samt det styrdokument som ledningen har tagit fram på 
åtgärder och utvecklingsområden. Även intern kontrollplan ingår i verksamhetsplanen. 

Intern kontroll 
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen upprätta och besluta om 
intern kontrollplan för egen verksamhet. Kontrollplanen ska bygga på genomförda riskanalyser per 
verksamhet. Det framgår i en analys av nämndens protokoll och möteshandlingar från de tre senaste 
åren att en sådan kontroll har genomförts i enlighet med reglementet. 

Vård och omsorg 
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med 
utvecklingsstörning, för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, för personer med psy-
kiska problem, samt för de som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. 

För att utföra detta finns två avdelningar, en för beställning och utveckling och en för kommunalt utfö-
rande, omfattande boenden och träffpunkter, hemtjänst, hemsjukvård, LSS, samt stöd till personer med 
psykisk ohälsa. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) finns centralt i organisationen. 

De verksamheter som tillhandahålls för äldre och funktionshindrade är: 

• Särskilt boende 
• Hemtjänst 
• Hemsjukvård 
• Rehabilitering 
• Bostadsanpassning 
• Korttidsvård 
• Anhörigstöd 
• Dagverksamhet 

Verksamhet drivs både i egen regi och på entreprenad. 

Ansvar för hälso- och sjukvårdsavtalet 
Ansvarsfördelningen för genomförande av hälso- och sjukvårdsavtalet baseras på fastställt reglemente 
för vård- och omsorgsnämnden. Enligt reglementet avser vård- och omsorgsnämndens uppgifter bland 
annat vård- och omsorgsverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård enligt socialtjänstlag och soci-
altjänstförordning, hälso- och sjukvårdslag samt lag om kommunens betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård. 

Genomförandet av hälso- och sjukvårdsavtalet inom tjänstemannaorganisationen sker inom vård- och 
omsorgsverksamheten.  

Styrning gentemot entreprenörer 
Det praktiska utförandet av de insatser som hälso- och sjukvårdsavtalet förutsätter sker inom kommu-
nen till betydande del av entreprenörer. Entreprenörernas verksamhet och ersättning styrs av de upp-
dragsavtal som träffats mellan kommunerna och de upphandlade vårdgivarna. 

I granskningen har två avtal som bland annat avser hälso- och sjukvård analyserats. Avtalen är träffade 
2014 respektive 2015. Frågeställningen är om avtalen med den privata leverantören tryggar att de utför 
de insatser som kommunen som kommunen förbundit sig till i hälso- och sjukvårdsavtalet och i över-
enskommelsen om samverkan vid utskrivning från slutenvården med Region Skåne. 

Av avtalen framgår att väsentliga ändringar av villkoren för äldreomsorgen som beslutas av kommun-
fullmäktige kan föranleda omförhandling av priser och volymer. Det framgår vidare att leverantören 
ska följa mål och riktlinjer som följer av vid varje tillfälle tillämplig nationell lagstiftning och nation-
ella regelverk. Leverantören ska även följa de mål och policys som årligen fastställs i kommunens 
budget. Leverantören är även skyldig att delta i samverkan bland i form av samrådsmöten samt delta i 
uppföljnings- och utvecklingsarbete på uppdrag av beställaren. 
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Avtalen beskriver inte explicit om det finns en skyldighet för leverantören att följa de gränssnitts- re-
spektive samverkansavtal som träffas mellan kommunen och Region Skåne.  

4.4 Beslut och åtgärder i kommunen avseende avtalet 
Politiska beslut om avtal och överenskommelse 
Beslut om att teckna avtal med Region Skåne om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- 
och sjukvården i Skåne togs av kommunfullmäktige i Tomelilla den 31 oktober 2016. Ärendet hade 
dessförinnan behandlats i kommunstyrelsen den 12 oktober och i vård och omsorgsnämndens arbetsut-
skott den 15 september samma år. 

Beslut om att teckna överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om sam-
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård togs i kommunstyrelsen den 17 januari 2018 på 
förslag från vård- och omsorgsnämnden som behandlade ärendet den 7 december 2017. Det framkom-
mer av sammanträdeshandlingarna att vård och omsorgsnämnden inte var helt positiva till den före-
slagna överenskommelsen då denna bedömdes vara ensidig till förmån för Region Skåne. Det befara-
des att överenskommelsen för kommunens del skulle medföra kostnader om kommunerna inte uppfyll-
ler sina åtaganden medan motsvarande inte gäller om Region Skåne brister i sina. Överenskommelsen 
bedömdes dock ge kommunen ett bättre läge jämfört med att enbart tillämpa lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vård och omsorgsnämndens bedömning var att möjlighet-
erna att lyckas nå en egen överenskommelse med Region Skåne var obefintliga. 

Beslut om implementering och tillämpning 
De överenskommelser som tecknats med Region Skåne avseende hälso- och sjukvårdsavtalet och la-
gen om samverkan vis utskrivning från slutenvården avspeglas i vård- och omsorgsnämndens verk-
samhetsplan bland annat i ett tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen om fördjupad analys av de osä-
kerhetsfaktorer som ligger i dessa överenskommelser.  

Av verksamhetsplanen framgår även att vård- och omsorgsnämnden ser det som angeläget att skapa 
ökade förutsättningar för genomförande av vårdplaneringar på distans; (citat) ”Andelen vårdplane-
ringar som sker via Skype av andelen vårdplaneringar totalt ska öka. (Mäts i procent vid årets slut). 
/80 %”. För att förbättra kontinuiteten, men även för att effektivisera hemskrivningar av patienter från 
hemsjukvård och korttidsverksamhet ska ”trygg hemgång” utvecklas. Nämnden har också beslutat om 
att parametrar utifrån konsekvenser av nya hälso- och sjukvårdsavtalet ska utvecklas av vård- och om-
sorgsverksamheten. 

Inga övriga uttryckliga beslut med anledning av hälso- och sjukvårdsavtal eller nämnda överenskom-
melse har tagits i vård- och omsorgsnämnden eller kommunstyrelsen. 

Av vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2017 framgår att hälso- och sjukvårdsavta-
let bedöms att få en stor påverkan på verksamheten i och med att allt fler multisjuka och äldre kommer 
att ges behandling i hemmet. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård som ersatte 
den tidigare betalningsansvarslagen, och trädde i kraft vid årsskiftet, beskrivs som ytterligare en utma-
ning för verksamheten. Konkret innebär lagändringen, enligt nämndens bedömning, att handläggning 
och hemtagning måste hanteras mer skyndsamt med kortare framförhållning.  

Åtgärder på tjänstemannanivå 
Kommunen har inte utvecklat en uttalad implementeringsplan för hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelsen om utskrivning av patienter från slutenvården. Flera aktiva åtgärder har dock vid-
tagits. Dessa är bland annat 

• Vårdplaneringsteamet i kommunen har bibehållits trots de nya förutsättningarna. 
• En ny grupp som svarar för ”trygg hemgång” har tillskapats. 
• Ett projekt genomförs som ökad samverkan för att genomföra samordnad individuell planering 

(SIP) på distans via dator eller konferenstelefon. 
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Trygg hemgång som startade i oktober 2017 består av ett tvärprofessionellt team. Teamet arbetar till-
sammans för att brukaren och anhöriga ska känna trygghet när brukaren kommer hem från en sjukhus-
vistelse. Projektet kommer att utvärderas och utvecklas under 2018. 

Från och med hösten 2017 har flera samverkansmöten ägt rum lokalt, delregionalt och centralt för att 
utveckla gemensamma rutiner. Ett lokalt samverkansavtal har träffats med primärvården i kommunen. 
Enligt detta avtal ska akuta besök tillsvidare ske inom fyra timmar fram till klockan 18. (Två timmar 
klaras fram till klockan 18.) Efter klockan 18 utförs de akuta hembesöken av den av Region Skåne 
upphandlade mobila läkarverksamheten. 

Kommunen har för sin del sjuksköterskebemanning dygnet runt vardag och helg och har kapacitet att 
uppfylla sin del av åtagandet om planerade och akuta hembesök. Diskussioner har förts om motsva-
rande tjänstgöring även för rehabiliterings- och biståndspersonal. Än så länge har tagits beslut om för-
längd tjänstgöring till klockan 19 på fredagar. 

Samverkan med primärvården omfattar gemensamma rutiner, processer och kontaktvägar. Bland annat 
tillämpas fasta tider för samverkan kring patienter gentemot alla vårdcentraler i kommunen. Efter en 
inledande fas med osäkerhet om tillämpning av kriterier för SIP finns ny samsyn med primärvården 
om en strikt och enhetlig bedömning av uppsatta kriterier. 

Av intervjuerna framgår att det finns viss problematik kring de nya samverkansrutinerna med Region 
Skåne. Bland annat uttrycks en oro för att inte alla patienter har förutsättningar att dra nytta av den nya 
samverkansmodellen kring vård i hemmet. Detta skulle medverka till att vården inte blir likvärdig för 
alla patienter. Som ett problem beskrivs även den ökade administration som följer av avtalet och över-
enskommelsen. På biståndssidan har ytterligare en handläggare (en ökning med 50 procent) fått till 
uppgift att ägna sig åt vårdplanering, SIP och planering. Problemet skylls dels på brister i de aktuella 
IT-systemen för informationsöverföring (Mina planer) och låg tillgänglighet från sjukhusens sida. 
Dessa synpunkter beskrivs närmare i avsnitt 5 om kommunens samspel med Region Skåne. 

4.5 Uppföljning, effekter och resultat 
Uppföljning av kommunens egna insatser 
Kommunens verksamhet inom vård och omsorg följs upp på flera strukturerade sätt. Utgångspunkten 
är de mål som fastställts i kommunens budget samt krav som följer på gällande lagstiftning. 

Tomelilla kommun rapporterar bland annat varje år in kvalitetsnyckeltal till Kommun och landstings-
databasen (Kolada) för sina olika verksamheter. Kommunen tar även del av data från Socialstyrelsens 
nationella brukarenkät för äldreomsorgen och gör egna mätningar bland brukarna. Så sker exempelvis 
rörande kommunens mål om ökad kontinuitet. Brukare, anhöriga och andra stimuleras att lämna syn-
punkter via blanketter eller kommunens webbplats som registreras i kommunens ärendehanteringspro-
gram. I enlighet med enligt patientdatalagen upprättas varje år en patientsäkerhetsberättelse  

Av granskningar av nämndens protokoll och underlag framgår att vård och omsorgsnämnden kontinu-
erligt har följt upp och utvärderat sina mål. Nämnden får även regelbundet redovisning från medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) vad gäller inkomna avvikelser. 

Av genomförda intervjuer framgår att satsningen på trygg hemgång förefaller avlasta den ordinarie 
hemtjänsten och korttidsverksamheten. Enligt delårsbokslutet för de första månaderna under 2018 har 
korttidsverksamheten har 24 procent lägre volymer jämfört med tidigare. En mer stringent uppföljning 
kommer att göras under hösten 2018. 

Uppföljning av avtalet 
Intervjupersonerna i kommunen bedömer att det är för tidigt att dra slutsatser om effekten av avtalet 
och överenskommelsen. Det framgår också att det bedöms som svårt att identifiera smidiga uppfölj-
ningsverktyg. 
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För sin del registreras alla insatser som sker med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet och utskriv-
ning av patienter i verksamhetssystemet. Arbetet pågår att anpassa och utveckla systemet efter det nya 
regelverket. 

I övrigt medverkar kommunen och följer den gemensamma uppföljning som sker centralt gemensamt 
för kommuner och Region Skåne. 

4.6 Hur följs kommunens kostnader upp avseende samverkan 
Kommunens uppfattning är att hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelsen om samverkan vid 
utskrivning av patienter från slutenvården genererar ökad administration och fler personella insatser. 
Merkostnaden för teamet för ”trygg hemgång” om fyra miljoner kronor är ett sådant exempel. 

Kostnaderna kommer att följas upp och redovisas till vård- och omsorgsnämnden i november 2018. 

4.7 Vilka eventuella effekter/resultat har uppnåtts?   
Från kommunens sida har noterats att antalet SIP har ökat. Likaså har kommunen relativt många pati-
enter som är inskrivna i mobilt vårdteam. Intervjupersonerna drar dock slutsatsen att det ännu är för 
tidigt i processen att bedöma hälso- och sjukvårdsavtalets effekter och resultat. 

Uppföljning av avtalet sker, enligt de intervjuade, genom medverkan i samverkansorganisationen för 
hälso- och sjukvårdsavtalet.  

5 Samspelet med Region Skåne 

5.1 Inledning 
I detta avsnitt redogörs för iakttagelser för de frågeställningar som rör kommunen samspel med Reg-
ion Skåne. De revisionsfrågor som är aktuella är: 

• Hur bidrar Region Skåne till samverkan med kommunen för att implementera hälso- och sjuk-
vårdsavtalet? 

• Hur har kostnadsfördelningen som är hänförlig till hälso- och sjukvårdsavtalet reglerats mellan 
parterna och hur hanteras dessa i praktiken i kommunen? 

• Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen med anledning av hälso- och sjukvårdsav-
talet tydlig och fungerande i praktiken? 

5.2 Ansvarsfördelningen mellan kommunen och regionen 
Avtalet som sådant 
Enligt genomförda intervjuer med representanter för Tomelilla kommun fungerar grundavtalet mellan 
kommunerna och Region Skåne tillfredsställande. 

Bilden av den utvecklingsplan som ingår i hälso- och sjukvårdsavtalet är inte lika positiv. De intervju-
ade företrädarna för kommunen anser att den delregionala gruppen som Tomelilla medverkar inte är 
tillräckligt verkställande och inte tillräckligt konkret tar tag i de frågor som lyfts upp och pockar på 
lösning på golvet. 

Ur kommunens perspektiv är det även angeläget att det planerade utvecklingsarbetet rörande rehabili-
tering och hjälpmedel genomförs. Enligt de intervjuade företrädarna i kommunen är oklara ansvarsfrå-
gor rörande hjälpmedel och förtroendeförskrivning ett återkommande praktiskt problem i vardagen 
och en stötesten i samarbetet med Region Skåne. 
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Hanteringen av avtalet 
Tomelilla kommun kom snabbt igång med samarbetet med vårdcentralerna i kommunen. Ett samar-
bete var redan etablerat. Enligt de intervjuade finns det en relativt stor stabilitet i vårdcentralernas lä-
kargrupper. Samarbetet med två av de tre vårdcentralerna beskrivs mycket väl fungerande med bra och 
aktiva insatser även från vårdcentralernas sida. Gemensamma rutiner och kontaktvägar har etablerats. 
Fasta tider har fastställts för kontakter. 

Från kommunens sida beskrivs också vissa inkörningsproblem. Inledningsvis blev arbetet med inskriv-
ning och SIP för generöst. I dag sker en mer strikt tillämpning av de uppsatta kriterierna. 

Kommunens företrädare ser inte positivt på att vårdcentralerna har fått ett ekonomiskt incitament för 
att genomföra SIP. De pekar på risken att det blir för mycket slentrian och inte tillräcklig omsorg att 
genomföra SIP för de patienter som verkligen behöver det. Intervjupersonerna understryker behovet 
att förfina processen. (Citat) ”Aktörerna måste ha kvalificerad och kompetent personal som sköter 
vårdplanering, mina planer mm.” 

Kommunen företrädare riktar kritik mot att psykiatrin ännu inte är integrerad i den konkreta samver-
kan som sker. I praktiken skapar detta stora problem i kommunens arbete med personer med flersjuk-
lighet. Uteblivna insatser från Region Skåne resulterar i en avvikelse, men (citat) ”Vi är tydliga på att 
vi inte går in och tar över Region Skånes ansvar, men situationen ger oss ont i magen”. 

Utskrivning från slutenvården 
Tomelilla har, enligt intervjupersonerna, varit framgångsrika med hemskrivningen av patienter. Sjuk-
husens insatser vid utskrivning från slutenvården ådrar sig samtidigt betydande kritik för att deras sätt 
att hantera utskrivningar skapar mycket merarbete för kommunen. Kontaktvägarna in till sjukhuset 
uppges vara oklar. Hänvisningar sker till ett fall där det tog tre timmar för kommunen att få kontakt 
med patienten. 

En betydande del av kritiken handlar om det system som används för utskrivning (Mina Planer). Det 
är sjukhuset uppgift att ange planerat datum för utskrivning och ange behov av SIP. Tidpunkten för 
utskrivning kan däremot komma att ändras av många skäl, bland annat att patientens tillstånd försäm-
ras eller förbättras. Detta kräver att kommunen har en ständig bevakning av när patienterna verkligen 
ska skrivas ut. Som tidigare nämnts har Tomelilla avsatt ytterligare en halvtidstjänst för denna admi-
nistrativa uppgift. 

Kommunen anser även att SIP används på ett oenhetligt sätt från sjukhusets sida. 

5.3 Region Skånes bidrag för implementering av hälso och sjukvårdsav-
talet 

De intervjuade i Tomelilla ser positivt på att det finns en gemensam kompetensgrupp i tjänstemanna-
beredningen på central nivå. Det framkommer att kommunen ser positivt på insatser som har gjorts, 
bland annat filmer om utskrivningsprocess och SIP. 

Kommunen hänvisar i övrigt till betydelsen av en nära samverkan med primärvården i kommunen som 
en nyckelfaktor för att avtalet ska kunna implementeras på ett effektivt sätt. 

5.4 Kostnadsfördelningen 
Som ovan har framgått har Tomelilla kommun ökade kostnader för de nya överenskommelserna med 
Region Skåne. Främst är dessa ökade kostnader för team för trygg hemgång samt för administration 
kopplade till utskrivningen från sjukhus. Även kostnaderna för genomförande av SIP har ökat enligt 
kommunens bedömning. Samtidigt medför väl genomförda SIP ett värde genom en tryggare planering 
för patientens omhändertagande. 

Osäkerheter framöver är om ökade kostnader kommer att uppstå för hjälpmedel och infusions/trans-
fusionsinsatser. 
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En analys av kostnadsutvecklingen kommer att genomföras under hösten 2018. 

Det ingår i hälso- och sjukvårdsavtalet att kommunerna och Region Skåne gemensamt ska följa kost-
nadsutvecklingen. 

6 Slutsatser och bedömningar 

6.1 Hanteringen av hälso- och sjukvårdsavtalet 
Är Tomelilla kommuns hantering av hälso- och sjukvårdsavtalet systematiskt? 
Syftet med hälso- och sjukvårdsavtalet är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de perso-
ner som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därige-
nom bidra till ökad trygghet. Målgruppen för utvecklingsdelen av avtalet är de mest sjuka med behov 
av kommunal hemsjukvård, Gruppen utgörs av personer som har omfattande varaktiga eller temporära 
nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av skada, sjukdom eller åldrande samt personer med hög 
risk att utveckla sådana allvarliga funktionsnedsättningar. 

De samlade iakttagelserna från granskningen är följande: 

Finns tydliga mål som kopplar till avtalets intentioner? 
Vår bedömning är att Tomelilla kommun har tydliga mål som ansluter till hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Finns uttalade strategier för hur målen ska uppnås? 
Kommunen har ingen uttrycklig implementeringsplan för implementering av hälso- och sjukvårdsavta-
let, men bedriver ett aktivt arbete med avtalet och den överenskommelse som träffats om samverkan 
vid utskrivning från slutenvården i flera avseenden. De egna resurserna har förstärkts. Likaså har sam-
arbetet med de lokala vårdcentralerna strukturerats för att åstadkomma en smidig arbetsprocess som 
medverkat till att kommunen har ett högt antal patienter som erhåller SIP och skrivs in i mobilt vård-
team. Vår bedömning är att en implementeringsplan skulle underlätta kommunens kommunikation 
kring sina insatser i anslutning till avtalet och även vara ett stöd i samband med kommunens uppfölj-
ning och utvärdering av sina insatser. 

Finns en tydlig organisation och en tydlig ansvarsfördelning? 
Vår bedömning är att ansvar och roller i förhållande till hälso- och sjukvårdsavtal är tydliga i Tome-
lilla kommun. 

Finns en tydlig uppföljning visavi målen? 
Tomelilla kommun medverkar i den skånegemensamma uppföljning som sker av hälso- och sjukvårds-
avtalet. För sin egen del avser kommunen registrera alla sina insatser inom ramen för avtalet samt ge-
nomför uppföljningar de ekonomiska konsekvenserna av avtalet. 

6.2 Bedömning avseende enskilda revisionsfrågor 
Hur bidrar Region Skåne till samverkan med kommunen för att implementera avtalet? 
Region Skånes bidrag till samverkan struktureras genom samarbetsorganisationen och baseras på för 
Region Skåne och kommunerna gemensamma prioriteringar. Främst på delregional nivå finns brister 
eftersom de delregionala organen inte fullt ut representerar Region Skånes hälso- och sjukvårdsorgani-
sation.  

Vilka effekter kan påvisas för patienterna och hur följs dessa upp? 
Tillsvidare är det för tidigt att dra slutsatser om hälso- och sjukvårdsavtalets effekter för patienterna. 
En för kommunerna och Region Skåne gemensam uppföljning kommer att genomföras och redovisas 
2019 respektive 2020. Kommunen följer upp sin verksamhet baserat på de mål som fastställts av kom-
munfullmäktige. 
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Vilka samhällsekonomiska besparingar kan påvisas i nuläget och hur följs dessa upp? 
Det är ännu för tidigt att dra slutsatser om vilka dessa ekonomiska effekter är. Kommunen genomför 
för sin egna del analyser av de ekonomiska konsekvenserna av avtalet. 

Hur har kostnadsfördelningen som är hänförlig till hälso- och sjukvårdsavtalet reglerats mellan par-
terna och hur hanteras dessa i praktiken i kommunen? 
Kostnadsfördelningsfrågor som är direktrelaterade till hälso- och sjukvårdsavtalets utvecklings- och 
utvärderingsplaner regleras i avtalet. De eventuella ekonomiska effekterna av avtalet är en källa till 
oro. I dagsläget är det för tidigt att bedöma hur utvecklingen blir. De ekonomiska konsekvenserna 
kommer att vara föremål för gemensam utvärdering. Det är viktigt att kommunen kan redovisa rele-
vanta data för att tydliga resultat ska kunna presenteras. 

Är ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunen med anledning av hälso- och sjukvårdsavtalet 
tydlig och fungerande i praktiken? 
Avtalet är i huvudsak tydligt vad gäller ansvarsfördelning. Det har framkommit att i hanteringen från 
Region Skåne sida brister medverkan från sjukhusen och psykiatrin.  

Vilka beslut och åtgärder har det tagits i kommunen för att hantera de nya ansvarsområden som 
hälso- och sjukvårdsavtalet anger? 
Beslut avseende implementering av avtalet har tagits i reglementsenlig ordning i kommunen. Ett flertal 
aktiviteter för att implementera avtal och överenskommelse om utskrivning av patienter från slutenvår-
den genomförs. En individorienterad implementeringsplan skulle tydliggöra vilka åtgärder som kom-
munen genomför för att förverkliga hälso- och sjukvårdsavtalets intentioner. 

6.3 Samlad bedömning av övergripande revisionsfråga 
Den övergripande revisionsfrågan är om kommunen bedriver ett effektivt och ändamålsenligt arbete 
med implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som skapar förutsättningar för att uppnå de mål 
och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring. 

Vår bedömning är att de ansvariga politiska organen i Tomelilla kommun har god kontroll över den 
verksamhet som bedrivs för att nå uppsatta mål i avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Det arbete som 
bedrivs i kommunen är aktivt och ändamålsenligt. 

6.4 Förbättringsförslag 
De iakttagelser som gjorts vid granskning föranleder följande förbättringsförslag: 

• Kommunen bör sammanställa sina insatser i anslutning till hälso- och sjukvårdsavtalet och till 
samverkan vid utskrivning från slutenvården i en implementeringsplan som utgår från befolkning-
ens behov och beskriver kommunens insatser för att implementera avtalet. 

• Kommunen bör säkerställa relevanta data från kommunens verksamhet så att en tillförlitlig upp-
följning av effekter för patienterna liksom de ekonomiska konsekvenserna av avtalet och de nya 
utskrivningsreglerna kan genomföras. 

• Kommunen bör i kommande entreprenadavtal för kommunal hälso- och sjukvård tydliggöra leve-
rantörens skyldighet att vid varje tillfälle följa de gränssnitts- respektive samverkansavtal som träf-
fas mellan kommunen och Region Skåne.  

46



^
Tomelilla
kommun

2018-12-13

Till:

Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktige

Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-
och sjukvården i Skåne

Capire Consulting AB har på uppdrag av revisorerna i Tomelilla kommun genomfört en
granskning av kommunens roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som
träffades mellan Region Skåne och de skånska kommunerna 2016. Motsvarande granskning
gjordes parallellt i elva andra kommuner och i Region Skåne.

Den övergripande revisionsfrågan var om kommunen bedriver ett effektivt och
ändamålsenligt arbete med implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som skapar
förutsättningar för att uppnå de mål och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring.
Granskningens sammanfattande bedömning var att de ansvariga politiska organen" i
Tomelilla kommun har god kontroll över den verksamhet som bedrivs för att ne uppsatta mål
i avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. Det arbete som bedrivs i kommunen bedömdes vara
aktivt och ändamålsenligt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades följande:

> Kommunen bör sammanställa sina insatser i anslutning till hälsa- och
sjukvårdsavtalet och till samverkan vid utskrivning från slutenvården i en
implementeringsplan som utgår från befolkningens behov och beskriver kommunens
insatser för att implementera avtalet.

> Kommunen bör säkerställa relevanta data från kommunens verksamhet så att en
tillförlitlig uppföljning av effekter för patienterna liksom de ekonomiska
konsekvenserna av avtalet och de nya utskrivningsreglerna kan genomföras.

> Kommunen bör i kommande entreprenadavtal för kommunal hälso- och sjukvård
tydliggöra leverantörens skyldighet att vid varje tillfälle följa de gränssnitts- respektive
samverkansavtal som träffas mellan kommunen och Region Skåne.

Revisorerna önskar vård-och omsorgsnämndens skriftliga svar framfört senast 2019-02-28.

För Tomelilla kommuns revisorer,

Torsten Lindgren
Ordförande
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 6 Dnr VON 2019/11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2019

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisionen.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite

Beslut som ej verkställts inom 90 dagar under 4:e kvartalet och som 
rapporterats till IVO. Samtliga beslut gäller boende enligt 9 § p. 9 LSS 
En brukare: Beslut från 2018-08-29. Orsak, inget ledigt boende 

Tidigare rapporterade beslut som ännu ej verkställts.
En brukare *: Beslut från  2017-08-24.
En brukare: Beslut från  2017-11-18.
En brukare: Beslut från  2018-04-13. Köper plats i väntan
En brukare *:Beslut från 2017-05-05.
En brukare: Beslut från   2018-05-29.
En brukare: Beslut från   2018-06-25.
* En brukare: Beslut från 2018-07-02. 
En brukare: Beslut från  2018-07-17.
*Erbjudits en gång i och tackade då nej. Behov kvarstår
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 6 forts

Tidigare rapporterade beslut som återrapporterats som verkställda
En brukare: Boende enligt 9 § p. 9 LSS beviljat 2017-01-17. Verkställt 2018-
03-01.
En brukare: Boende enligt 9 § p. 9 LSS beviljat 2017-07-01. Verkställt 2018-
04-01.
En brukare: Boende enligt 9 § p. 9 LSS beviljat 2018-01-12. Verkställt 2018-
06-30.
En brukare: Boende enligt 9 § p. 9 LSS beviljat 2018-03-20. Verkställt 2018-
06-16.

Alla nio (9) som väntar är nu erbjudna boende. Åtta (8) på Stafettgatan 1 med 
inflyttning den 20 maj. En person flyttar in på Brandkårsgatan när 
renoveringen där är klar. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson, handlingsid: 2019.119  
_________
  

Beslutet skickas till:

Revisorerna
Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 7 Dnr VON 2019/11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2019

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens beslut enligt 9 § LSS som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i 
rapporten ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som 
har förflutit från dagen för respektive beslut. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 7 forts

Samtliga rapporterade beslut avser boende enligt 9 § 9 LSS
Datum för 
beslut

Väntat Datum 
verkställt

Född-
år

Orsak till dröjsmål

2017-01-17 12 mån 14dgr 201803011 1994 Inget ledigt boende
2017-05-05 1957 Inget ledigt boende

Tackat nej en gång
2017-07-01 9 mån 20180401 1997 Inget ledigt boende
2017-08-24 1993 Inget boende ledigt 

Tackat nej en gång
2017-11-08 1998 Inget ledigt boende
2018-01-12 4 mån 22 dgr 2018-06-03 1998 Inget ledigt boende
2018-03-20 3 mån 2018-06-16
2018-04-13 1973 Köper plats i väntan 
2018-05-29 1998 Inget ledigt boende
2018-06-25 1979 Inget ledigt boende
2018-07-02 1975 Inget ledigt boende
2018-07-17 2000 Inget ledigt boende
2018-08-29 1996 Inget ledigt boende

Ej verkställda
*I första hand erbjuds ledig lägenhet utifrån beslutsdatumet. Finns det 
särskilda skäl så frångås turordningen. 

Det nya boendet Stafettgatan 1 är inflyttningsklart den 20 maj och 8 personer 
är erbjudna och har tackat ja. En person är erbjuden på Brandkårsgatan och 
flyttar in när renoveringen är klar.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson, handlingsid: 2019.120
_________
  

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 8 Dnr VON 2019/11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2019

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige 
samt revisionen.

Ärendebeskrivning
Gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom 90 
dagar ska löpande rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Under 2018 har samtliga beslut verkställts inom 90 dagar. Ingen rapportering 
har gjorts till IVO. 

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige 
samt revisionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christel Nilsson, handlingsid: Von 2019.121. 
_________

  
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 10 Dnr VON 2017/55

Intern kontroll 2018 - Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av intern 
kontroll för 2018 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den interna kontrollplanen för verksamheten Vård och omsorg för 2018 
innehåller 5 kontrollpunkter. Kontrollansvariga har varit avdelningschefer 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rapportering har under året skett 
enligt beslutad kontrollfrekvens till vård och omsorgsnämnden. 

Flera kontrollpunkter visar på goda resultat och där det funnits brister 
påbörjades ett förbättringsarbete.   

Kontrollpunkt 1– Basal hygienrutin
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har mätt följsamheten till rutinen. Det 
visade sig att fler tvättade händerna efter ett besök än vad de gjorde före 
besök vilket är minst lika viktigt. Berörda verksamheter har fått återkoppling 
på sina resultat och förbättringsarbete påbörjats

Kontrollpunkt 2– Förvaltningsbeslut ska överklagas vidare till 
kammarrätten  
Förvaltningsrätten har gjort samma bedömning som handläggarna i de 
ärenden som överklagats under 2019. Därmed finns det inga beslut som 
behöver överklagas vidare.  
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 10 forts

Kontrollpunkt 3 - Fakturor överensstämmer med avtal avseende vara 
eller tjänst som är kopplat till ett ramavtal eller annat upprättat avtal
Kontrollen visar på ett bra resultat för ansvar 701, 702 och 703. Samtliga 
fakturor utom en under årets granskning  var kopplade till ett avtal.

Kontrollpunkt 4 –Personalkontinuitet 
Hemtjänstområdens andra mätning i september av personalkontinuiteten 
visade på i genomsnitt 13 personer. Det var en förbättring jämfört med 
första mätningen och var till och med lite bättre än målet som var satt till 14 
personer. 

Kontrollpunkt 5 - Efterlevnad av rutin för hantering av brukares privata 
medel
Inga ekonomiska oegentligheter har upptäckts. Internkontrollen har lett till 
att de verksamheter som visade vissa brister i främst dokumentationen har 
åtgärdats men också lett till en översyn av rutinen.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av intern 
kontroll för 2018 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson, 2019-01-31, handlingsid: 
VON 2019.114

Tidigare behandling
Von § 67/2018 Uppföljning intern kontroll april 2018 - vård och 
omsorgsnämnden, handlingsid: VON 2018.520
Von § 98/2018 Uppföljning intern kontroll tertial 2 2018 - vård och 
omsorgsnämnden, handlingsid: VON 2018.734
Von § 104/2018 Uppföljning intern kontroll november 2018 - vård och 
omsorgsnämnden, VON 2019.22
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen-anmälningsärende
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 11 Dnr VON 2019/12

Plan för  årlig uppföljning av verksamheter inom vård 
och omsorg som utförs av privata utförare

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta planen för årlig uppföljning av 
verksamheter inom vård och omsorg som utföres av privata utförare 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare enligt 
Kommunallagen kap 5. § 3. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp. Enligt programmet bör verksamheter som bedrivs 
i egenregi följas upp på motsvarande sätt. 

Plan för årlig uppföljning av verksamhet som genom avtal 
har lämnats över till privata utförare av vård och omsorg

Följande avtal finns: 

 Förenade Care ansvarar för vård och omsorg på det särskilda boendet 
Byavången och hemtjänst Centrum samt för Valkyrian och 
hemtjänstområde Söder. 

 Med Tunstall Nordic har nämnden avtal för mottagning av 
trygghetslarm i ordinärt boende. De tillhandahåller också 
registrerings-och övervakningssystem. I avtalet ingår också inköp av 
trygghetstelefoner och andra tillbehör. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 11 forts

 Utlagd verksamhet för personlig assistans på Juni Care AB har ingen 
verksamhet i kommunen. Detta beror på att assistansberättigade 
brukare har valt egna assistansansanordnare

 Uppföljningarna av gällande entreprenadavtal med Förenade Care 
kommer att genomföras under första halvåret 2019 enligt en 
förutbestämd mall. Motsvarande uppföljning görs på egenregins 
verksamheter för särskilt boende och hemtjänst.

Verksamhetscheferna får i förväg mallen för ifyllnad och därefter genomförs 
intervjuer med ledning och personal. Till uppföljningen används också 
resultat av brukarundersökning och individuppföljning, avvikelser, 
synpunkter och klagomål samt resultat från olika mätningar.  

Observationer vid oplanerade tillsynsbesök kan också ingå i uppföljningen. 

Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för 
nämnden i augusti. 

Uppföljningen av verksamheterna är en del i att kvalitetssäkra insatserna till 
den enskilde och säkerställa att verksamheterna har den enskildes fokus. Om 
brister finns i verksamheterna ombeds verksamheterna att komplettera med 
handlingsplaner som också rapporteras till nämnden för ställningstagande om 
fortsatt hantering. 

Ansvarig för uppföljningen är myndighetschef samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 11 forts

Uppföljning av nämnden sker enligt följande

 Förenade Care redovisar sin årliga kvalitetsberättelse till nämnden i 
april månad.

 Inkomna synpunkter/klagomål redovisas månatligen till nämnden.

 Patientsäkerhetsberättelse redovisas i mars. 

Prioriterade granskningsområden i hemtjänst och på särskilt boende 
för 2019

 Resultat och analyser av verksamheternas egenkontroller: för den 
sociala dokumentationen och kontaktperson.

 Uppstart av ett ärende i hemtjänsten och vid inflyttning till särskilt 
boende

 Rapportering av händelser/Lex Sarah

 Personalkontinuitet i hemtjänsten

 Följsamhet av basal omvårdnad.

 Personalens utbildningsgrad

 Granskningsområde för Tunstalls larmmottagning

 Antalet rapporterade avvikelser

 Antalet tillfällen som larmmottagningen har problem att ta emot 
inkomna larm eller skicka ut larm.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 11 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta planen för årlig uppföljning av 
verksamheter inom vård och omsorg som utföres av privata utförare 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: 2019.115
Program för uppföljning av privata utförare, KF § 39, 2017
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige- anmälningsärende
Kommunstyrelsen – anmälningsärende
Socialchef Viweca Thoresson
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 17:3
 

Kf § 39/2017 Dnr Ks 2016/266

Program för uppföljning av privata utförare 2015-2018 (reglemente)

Antagen av Kommunfullmäktige den 20 mars 2017, Kf § 39.
Gäller från den 1 april 2017.

Dokumentansvarig: Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig: Verksamhetscontroller

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov
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Bakgrund
Kommuner får efter beslut av kommunfullmäktige lämna över vården av en kommunal 
angelägenhet till en juridisk person eller enskild individ. Det gäller dock inte om det i lag 
eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om 
den innefattar myndighetsutövning. 

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt kommunallagen (kap. 3,  
§ 19) från den 1 januari 2015. 

Syftet med förändringen i kommunallagen är att förbättra uppföljning och kontroll av 
privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Programmet ska innehålla följande:
 mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av 

kommunen
 information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på 

området ska följas upp
 hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till privat utförare ska 

tillgodoses

Privat utförare 
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ 
som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika 
företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer etc. 
Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling främst enligt lagen om 
offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transporter (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt 
att avtal tecknats. 

Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan 
handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som delar 
av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren. 

Programmets omfattning 
Programmet gäller specifikt när verksamheter upphandlas. Programmet gäller all den 
verksamhet som upphandlats inom de flesta verksamhetsområden, särskilt de 
verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna.

Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet 
fastställts i kommunfullmäktige. Giltiga avtal som tecknats tidigare ska så långt som 
respektive avtal medger följas upp i enlighet med programmets intentioner. 
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän 
för verksamheten och regleras genom tillståndsgivning.
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Riktlinjer för upphandling av verksamhet
Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd/styrelse att med utgångspunkt i detta 
program ansvara för att säkerställa, genom avtal, att utförare inom respektive 
nämnds/styrelses ansvarsområde bedriver verksamhet enligt:

 de lagar, förordningar, och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för 
verksamheten

 de mål och riktlinjer som är fastställda för respektive verksamhet 

I avtalen som tecknas med privata utförare ska det säkras att utföraren biträder Tomelilla 
kommun vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga 
statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella 
register eller till andra myndigheter. Avtalet/uppdragsbeskrivningen ska också reglera hur 
kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt 
bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och 
tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska 
genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Den kommunala 
huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska vara tydligt 
reglerat i avtal.

Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan 
lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller 
inte anses utgöra företagshemligheter.

Mål för verksamheten
Kommunfullmäktige har fastställt strategiska målområden som gäller för Tomelilla 
kommuns samtliga verksamheter även de som drivs av privata utförare på uppdrag av 
kommunen. De strategiska områdena utgör en del av kommunens styrmodell och ingår i 
strukturen för mål- och resultatstyrning. Målen återfinns i styrdokumentet ”Mål och 
Budget för respektive planperiod”.

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse och resultat 
kopplat till målen. Detta görs i samband med delårsbokslut och årsredovisning.
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Uppföljning
När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 
Tomelilla kommun kontrollera och följa upp verksamheten. 

Uppföljningen: 
 inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risken för ekonomiska oegentligheter. 
 görs som en kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, 

förfrågningsunderlag, anbud och avtal
 som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och 

förbättrade tjänster
 Branschstandard beaktas

Kontroll- och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs i egen regi bör utformas på 
liknande sätt som för privata utförare. 

Varje nämnd/styrelse ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig 
plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. 

Planen ska innehålla:
 vad som ska följas upp
 vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning etc.)
 vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
 särskilda granskningsområden under året
 tidplan
 former för återkoppling av resultat till nämnd/styrelse och till allmänhet

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med utgångspunkt i detta program
 Årligen fastställa en övergripande plan för granskningar av verksamhet i privat 

regi.

Allmänhetens insyn 
Varje avtal med privata utförare ska tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhets som lämnats över till en privat utförare. 
Informationen som begärs in från den privata utföraren ska ha en koppling till den 
upphandlade verksamheten.

Tomelilla kommun ska redovisa information till allmänheten om alla utförare som 
omfattas av programmet. Informationen ska beskriva deras verksamhet och kvalitet och 
finnas tillgänglig på kommunens webbplats eller på andra sätt som bedöms lämpliga 
utifrån målgruppen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 12 Dnr VON 2019/3

Delegeringsbeslut 2019

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1-31 januari 2019:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg: 146
Bostadsanpassning: 5

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut vård och omsorg januari 2019, handlingsid: Von 2019.116.
Delegeringsbeslut bostadsanpassning januari 2019, handlingsid: Von 
2019.117.
_________
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2019

Beslutskod Beskrivning Januari
2000 Genomförandeplan ny 2
2010 Genomförandeplan uppföljning 16
2030 Genomförandeplan justerad 3
2040 Genomförandeplan korttid
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 66
4001 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag
4002 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL avslag
4003 Tillfällig insats
4012 Kontaktperson 4:1 § SoL avslag
4014 Kontaktperson överklag yttrande
4083 Hemtjänst överklag. Yttrande
4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 5
4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag
4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall
4202 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL avslag
4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall
4301 Matdistribution 4 kap 1§ SoL avslag
4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 10
4401 Ledsagare 4 kap 1§ SoL delavslag
4402 Ledsagare 4 kap 1§ SoL avslag
4500 Internatkostnad 4:1 SoL bifall
4502 Internatkostnad 4:1 SoL avslag
4700 Telefonservice 4k 1§ SoL bifall
4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 5
4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
4802 Boendestöd 4 kap 1§ SoL delavs
4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1
5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 3
5001 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag
5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende
5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag
5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 11
5102 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag
5183 Korttidsboende överkl yttrande
5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 2
5201 Växelvård 4 kap 1§ SoL delavsl
5300 Trygg hemgång
6000 Personlig ass 9 kap 2§ LSS bifall
6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavs
6002 Personlig ass 9 kap 2§ LSS avslag
6003 Personkretstillhörighet 1
6006 Personkretstillhörighet 3
6010 Personlig ass försäkringskassan
6083 Pers ass överklagan yttrande
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6100 Ledsagarservice 9 kap  3§ LSS bifall
6101 Ledsagarservice 9 kap  3§ LSS delavslag
6102 Ledsagarservice 9 kap  3§ LSS avslag
6183 Ledsagare överklagan yttrande
6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 3
6201 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS delavsl
6202 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag
6300 Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall
6382 Avlösars överklagande avslag
6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall
6401 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS delavslag 1
6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag
6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
6583 Korttidssyn överklag. Yttrande
6501 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS delavslag
6502 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS avslag
6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1
6701 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS delavslag
6702 Bost sär.service 9:9 LSS avslag
6703 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS avslag
6713 Måltidsabonnemang
6783 Boende V överklagan yttrande
6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 3
6900 Kostnad för sjuklön
6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2 10
6902 Ers sjuklönekostnad avslag LSS §9p2 4

SUMMA
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BAB Rapport 1.2

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2019-01-01 Till: 2019-01-31 Utskrift: 2019-02-01

Diarienummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

2018-103 Bifall 2019-01-04 28 125 kr

2018-106 Bifall 2019-01-04 2 456 kr

Summa: 30 581 kr

* = Ärendet avser återställningsbidrag
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

Vonau § 13 Dnr VON 2019/1

Anmälningsärenden 2019 vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Begäran från tidningen dagens samhälle 2019-01-08 om data kring 

inhyrda sjuksköterskor andra halvåret 2018. Handlingsid: Von.2019.5
2. Underrättelse om kommunens skyldighet att lämna uppgifter om 

totalförsvarsplitiga till Rekryteringsmyndigheten 2019 (ungdomar som 
under året fyller 17 år och som har LSS-insatser) Handlingsid: Von 
2019.7

3. Protokoll Ksau 30 jan 2019. Ksau föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar anta taxor för kost inom vård och omsorg i enlighet med 
vård och omsorgsnämndens förslag. Ksau § 13 2019

4. Vård och omsorgsnämnden beslutade i dec att hos kommunstyrelsen 
begära en genomlysning av måltidsverkstadens verksamhet. KSAU 
beslutade den 30 jan följande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en extern 
genomlysning av måltidsverkstadens verksamhet.

5. Förvaltningens rapport om behov och tillgång till särskilt boende 
januari 2019 (handlingsid: Von 2019.105).

6. Förvaltningens rapport gällande beläggning på korttidsboende januari 
2019 (handlingsid: Von 2019.106).

7. Förvaltningens rapport gällande synpunkter på socialtjänsten inom 
vård och omsorg januari 2019 (handlingsid: Von 2019.107).
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 februari 2019

Justerandes sign

§ 13 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-02-07, handlingsid: 
Von 2019.118
_________
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