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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Gunnel Andersson M
2  Mona Nihlén V
3     Peo Örnsved SD
4 Gunvor Olsson C
5 Axel Olsson S
6 Marianne Åkerblad M
7 Kent Olofsson SD

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1    Charlotte Larkin L
2    Niklas Edstrand S
3    Birger Hörberger SD
4 Lena Eriksson C
5 Britt-Marie Liljeholm S
6 Susanne Balczar Herou KD
7 Zofia Prokopczyk SD
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Justerare Vonau/Von

Von

2019-06-27: Marianne Å

20019-08-29: Kent O

2019-09-26: Mona N

2019-11-21: Mona N

2019-12-19 Kent O

2020-01-30 Marianne och Axel

Vonau

2019-08-15: Sejdi K

2019-09-13: Peo Ö

2019-11-07: Mona N

2020-01-16 Mona N

2020-02-13 Kent O
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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:

 
  
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

  

  

Ändringar i föredragningslistan
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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 17 februari 2020 Dnr VON 2020/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden Von 2020-02-
27

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:
1.. Information från förvaltningen
2. Verksamhetsplan 2020 (bifogad)
3.. Uppdrag budget 2020 – Måltidsvän (kommunikationsplan bifogad)
4. Handlingsplaner brukarenkät 2019 (dokument ligger i egen mapp)

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

   
Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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VERKSAMHETS-
PLAN 2020
ÖVERGRIPANDE                                                                         

Verksamhetsområde stöd och 
omsorg
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Inledning
Den övergripande verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i 
kommunen där syftet är att säkerställa att de politiska prioriteringarna konkretiseras.

Det ska upprättas en övergripande verksamhetsplan för kommunförvaltningens olika 
verksamheter:

 kommunledningskontor (information till kommunstyrelsen)
 överförmyndare (information till överförmyndarnämnden)
 barn och utbildning (information till familjenämnden)
 vård och omsorg (information till vård- och omsorgsnämnden)
 individ och familj (information till familjenämnden)
 samhällsbyggnad (information till samhällsbyggnadsnämnden)
 byggnad (information till byggnadsnämnden)
 kultur och fritid (information till kultur- och fritidsnämnden)

Förutom kommunförvaltningens övergripande verksamhetsplaner, ska varje enhet/avdelning ha 
sin egen verksamhetsplan som det arbetas löpande med under året, som en del i den 
tillitsbaserade styrningen. 

Vad är vårt uppdrag?

 Missbruksvård
 Barn- och ungdomsvård
 Familjerätt
 Öppenvård
 Integrationssamordning, stödboende
 Administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare
 Arbete och försörjning 
 Träffpunkter

 Hemtjänst

 Boendestöd för personer med funktionsvariation 
 Personligt ombud
 Särskilt boende för äldre

 Korttidsboende

 Anhörigstöd - öppen verksamhet, växelboende, avlastning i hemmet och 
dagverksamhet

 LSS-verksamheter - bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn

 Hemsjukvård
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Omvärldsbevakning

Omvärldshändelse Effekt för oss

Heltidsarbete som norm Att ställa om från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation. Minska antalet 
visstidsanställda samt öka rörligheten av 
medarbetarna i verksamheten.

Digitalisering Kan skapa oro och osäkerhet i 
verksamheten. Digitalt utanförskap är en 
realitet för flera av nämndernas målgrupper, 
som därmed kan få svårt att använda digitala 
tjänster och service.

Kompetensförsörjning Bristyrken inom flera av verksamhetens 
områden. Högre arbetsbelastning på grund 
av brist på kompetens

Lågkonjunktur eller inbromsning av högkonjunktur Ökat behov av försörjningsstöd och/eller 
behov av arbetsmarknadsinsatser. Även 
utmanande att få medborgare 
självförsörjande när andra ersättningssystem 
upphör eller förändras.

Psykisk ohälsa i alla åldersgrupper Medborgarnas ökade behov av stöd bidrar till 
att verksamheten kräver en annan 
kompetens och samverkan.

Demografin Från att leverera till att facillitera. Ställer stora 
krav på att snabbt anpassa verksamheten 
efter behov. 

Ändringar i lagstiftning och/eller tillämpning Ställer stora krav på omvärldsbevakning och 
anpassning av våra verksamheter.
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Nulägesanalys

Styrkor Möjligheter

Verksamheten arbetar över gränserna
Finns förändringsvilja
Vana vid förändringar
Korta beslutsvägar
Bred kompetens
Engagerade medarbetare

Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet
Ökat samarbete mellan verksamheter och 
individer.
Närheten till medborgarna
Ledarskapsutveckling
Facillitera istället för att leverera
Arbeta rehabiliterande för ökad självständighet
Digital transformation

Svagheter Hot (risk)

Sårbarhet vid frånvaro
Brist på stödresurser
Digital omognad
Digital infrastruktur
Mycket tradition i tjänsterna

Personalomsättning
Frånvaro
Upplevd hög arbetsbelastning
Arbeta i stuprör
Tar inte tillvara på möjligheter tex digitala 
lösningar

10



Vad vill vi uppnå och vad behöver vi göra?

Mål/uppdrag/ viktig satsning etc. Aktivitet

Prioriterade och viktiga satsningar

Grön Arena- ge medborgaren möjlighet till 
upplevelse till natur och djur.

Ta tillvara på miljön för samtliga målgrupper

Samarbeta med föreningar och civilsamhället Verksamheterna tar initiativ till dialog och 
samarbete

Digitalisera och automatisera samtliga 
arbetssätt och processer som är möjliga och ger 
ett mervärde

Enheterna ska genomlysa sina verksamheter. 
Prova och utvärdera nya arbetssätt och 
lösningar.

Undvika externa placeringar och möjliggöra 
kvarboende

Utveckla effektiva hemmabaserade lösningar

Alla ska vara i sysselsättning- minskat 
försörjningsstöd eller i rätt ersättningssystem

Anpassade vuxenutbildningar, kontakt med 
näringsliv, praktik, externa samarbeten,

Att genomföra modellen Heltidsarbete som 
norm

Att ställa om från en deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation, utan ökade kostnader och 
med bibehållen kvalitet.

Att implementera tillitsbaserad ledning och 
styrning

Genom månadsanalyser, nulägeskoll och 
verksamhetsplaner involveras alla medarbetare 
i det ständiga förbättringsarbetet.

Att implementera kvalitetsledningssystemet Att möjliggöra att samtliga processer, rutiner och 
koncept är lättåtkomliga digitalt för alla 
medarbetare.

Att gå från att leverera till att facillitera Införa Nyby plattformen och öppna upp den för 
stort deltagande av föreningar, företag och 
invånare.

Att arbeta rehabiliterande med målet ökad 
självständighet

Att fortsätta utveckla konceptet trygg hemma 
inom äldreomsorgen, intensivt hemmabaserat 
familjearbete inom BoF samt användandet av 
det digitala stödet inom vuxen missbruk.

Mål vård- och omsorgsnämnd

 Verksamheternas digitala tjänster och 
arbetsmetoder ökar

Manuella arbetssätt ersätts med digitala 
lösningar.
Räkna ut avgiftsutrymme på hemsidan. 
Upplevelser genom VR-glasögon för brukare. 
VR-glasögon används vid introduktion av 
nyanställda. Webbutbildningar ökar.

 Delaktigheten och kommunikationen med 
kommuninvånarna inom nämndens 
verksamheter ökar

Rehabiliterande aktiviteter som leder till större 
självständighet skapas. Brukarråd inom olika 
verksamhetsområde ska öka. Aktiviteter på 
boenden efter brukarnas önskemål ska öka. 
Brukares delaktighet i en rekryteringsprocess 
under året ökar.

 Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap 
för nämndens målgrupper

Aktiviteter för att höja digital kunskap ska öka.
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Aktiviteter med hjälp av läsplattor ska öka för 
brukare.

 Samverkan mellan ideella aktörer och 
civilsamhället förstärks.

Införa och anpassa Nyby-plattformen. Utbilda 
seniorambassadörer för ökad öppenhet kring 
psykisk ohälsa. Undersöka intresse för 
samverkan med föreningar.

 Nämndens verksamheter upplevs som trygga 
och tillgängliga.

Utveckla kommunikation med anhöriga och 
brukare.

Mål familjenämnden

Samverkan mellan verksamheterna och 
civilsamhället ger kunskap om långsiktig 
hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida 
arbetsmarknad.

Riktade arbetsinsatser för ungdomar i KAA som 
leder till att antalet i kommunala 
aktivitetsansvaret minskar. 
Arbetsmarknadsaktiviteter genomförs både 
internt och externt. Webbutbildningar ökar. 

 Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ökar.

Skapa fler öppna aktiviteter där innehåll styrs av 
deltagarnas behov. Antal genomförda 
brukarenkäter ska öka. 

 Verksamheten bidrar till medvetna och 
engagerade samhällsmedborgare som har 
strategier för att göra egna livsval.

Antalet försörjningsstödstagare minskar genom 
nya riktade insatser för olika målgrupper. 
Arbetsmarknadsdag arrangeras.

 Kommuninvånare ges ökade möjligheter till 
sociala sammanhang. 

Genomförda aktiviteter tillsammans med 
förenings- eller näringsliv ökar

 Kommuninvånare upplever sig trygg och 
känner tillit till verksamheterna.

Barns upplevelse av att bli utredd på IOF. 
Andelen barnutredningar som blir klara inom 
fyra månader ökar. Implementera intensivt 
hemmabaserat familjearbete (IHF). Utveckla 
verksamhetens arbete med våld i nära 
relationer.

Särskilda uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utarbeta ett koncept för måltidsvän.

Att utarbeta ett koncept och verkställa.

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda konceptet om unga i omsorgen. Projektet 
ska vara uppstartat senast vid halvårsskiftet.

Att utarbeta ett koncept och därefter verkställa

Familjenämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna förbättring av komvux och sfi- 
undervisningen och en bättre koppling till det 
lokala näringslivet

Utvärdera nuvarande utbildningsutbud. Ta fram 
nya arbetsformer, insatser och tjänster. Utveckla 
samverkan med det lokala näringslivet.

Familjenämnden får i uppdrag att fortsätta 
arbeta för en Familjecentral i enlighet med den 
avsiktsförklaring som tecknats.

Fortsätta arbetet tillsammans med Region 
Skåne och Capio Nova.
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Kommunikationsplan måltidsvän

Bakgrund

Vi har fått 50 000 kronor för att driva projektet måltidsvän under 2020. En måltidsvän 
är en person som kommer hem till brukare som har måltidsabonnemang och äter 
måltiden tillsammans med hen. Vi beställer och står för kostanden för 
måltidsvännens måltid.

Syfte 

Syftet är att minska ensamheten. Med sällskap tenderar vi också att äta mer.

Kommunikativa utmaningar

- Nå ut till de personer som vill ha en måltidsvän och till de som vill vara 
måltidsvän. 

- Vi har ingen bra bild kopplat till budskapet. Mitt förslag är att vi köper någon av 
dessa från Johner:

  

  

Övergripande budskap

Bli måltidsvän och gör skillnad för en annan Tomelillabo!

Fördjupande/specifika budskap
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För att bli måltidsvän kontaktar man Maria Jansson på maria.jansson@tomelilla.se. 
Som måltidsvän bör man besöka personen i fråga minst en gång i veckan. Tomelilla 
kommun bjuder på måltidsvännens måltid samt betalar ut körersättning. Vi matchar 
måltidsvän med brukare. 

Kommunens officiella talesperson

Camilla Andersson

Målgrupper
Externa primära

- Tomelillabor som kan tänka sig att bli måltidsvän 

Externa sekundära

- Personer som har måltidsabonnemang och som vill ha en måltidsvän

Aktivitets-/tidplan 

Vad Kanal När Ansvarig
Information om att 
måltidsvän finns, som 
hemtjänsten/ 
matleverantören kan 
dela ut till personer 
med matabonnemang 

Broschyr/flyer (utskrift) Klar 31 januari LD (levereras som pdf)

Webbnyhet om att 
man kan bli 
måltidsvän/ansöka om 
att få en måltidsvän

Tomelilla.se 31 januari LD

Facebookinlägg om att 
man kan bli 
måltidsvän/ansöka om 
att få en måltidsvän

Facebook 31 januari LD

Reklam på Icas 
skärmar om att man 
kan bli måltidsvän/ 
ansöka om att få en 
måltidsvän

Skärmar på Ica 31 januari – 14 
februari

LD (Projektet bär 
kostanden för byte av 
budskap på Ica)

Information på webben 
under ”Måltider”

Tomelilla.se Senast 31 januari LD

Inlägg om att vi drar 
igång projektet 
Måltidsvän

LinkedIn 31 januari LD

Följa upp och vara 
med under en måltid 
med lyckad matchning

Facebook, tomelilla.se, 
LinkedIn

Under våren LD
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Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com

Analys av år 2019 resultat av den Nationella brukarundersökningen från 
Hemtjänst Söder.

Andelen svarande för Hemtjänst Söder 2019 var mellan 60-80%.

Ensamhet
Frågeställningen kring ensamhet visar på ett resultat från år 2019 på 37 %, samma som år 2018. 
Brukarna utrycker ibland att det känns ensamt när de sitter hemma och inte har någon att prata 
med eller något socialt att göra. Många upplever att det är svårt med att boka färdtjänst, det är 
långa restider ibland och detta skapar en oro, vilket leder till att brukaren stannar hemma istället. 
Även svårigheter som att ta sig in och ut ur sin bostad är en sak som nämnts.

Bemötande
2019 års siffror på 93 % är samma som år 2018 vilket känns positiv. Fortsatt arbete med intern 
utbildning och handledning planeras återkommande under året för att diskutera hur man bäst kan 
stötta och bemöta brukarna. All personal ska under 2019 göra Socialstyrelsens 
Värdegrundsutbildning och inlämnar ett diplom när den är gjord. Ordet bemötande kan även ha 
olika innebörder för den enskilde om vad det innebär, både för boende och personal.

Få kontakt med personal
Resultatet för år 2019 visar på 71 % mot 73 % i år 2018, vilket är en lite sänkning. Vissa brukare 
som inte har larm ringer till annan brukare som har larm och ber dem att larma på hemtjänsten 
att de behöver hjälp. Detta eftersom de tycker att det är för dyrt med larmkostnaden. Ibland 
ringer brukare in till hemtjänstens grupprum och lämnar meddelande och eftersom personalen är 
ute och jobbar så kan det dröja med att telefonsvararen avlyssnas (vilket även framförs av 
telefonsvararen).
Gruppledarna arbetar måndag till fredag dagtid och besvarar då alla samtal som inkommer, men 
det blir problem om brukarna lämnar meddelande utanför arbetstid på deras telefonsvarare och 
tror att de avlyssnas. Nya tydliga meddelande inspelade på telefonsvararna.
Alla brukare har/får mobilnummer till gruppledarna. Detta efter händelsen under 2019 då alla 
larmen slogs ut i kommunen.

Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är högst

1. Får bra bemötande från personalen.

2018 – 93 % 
2019 – 93 %

Viktigt att fortsätta jobba på hur vi bemöter våra brukare och att värdegrunden hålls 
levande. Att vi i personalen inte bara tänker på vårt sätt att kommunicera i mötet utan 
även vad vårt kroppsspråk förmedlar. Frågeställningar att jobba med är exempelvis – Hur 
går/rör vi oss? Har vi ögonkontakt med den vi pratar med? Är vi ”här och nu” i samtalet 
och visar att vi har tid för brukaren eller vi är redan på nästa besök som ska göras? Hur 
pratar vi med varandra vid exempelvis dubbelbemanningar och hur kan det uppfattas av 
brukaren?
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Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com

Här finns många intressanta saker att lyfta och reflektera över som tyvärr glöms bort 
ibland. APT samt intern träffar kommer att användas för att diskutera detta.

2. Känna sig trygg hemma 

2018 – 87 %
2019 – 93 %
Viktigt att fortsätta arbeta på personal kontinuiteten. Skapar trygghet om brukaren och 
personalen ”känner” varandra. Även att brukarna vet att förändringar aviseras så snart det 
är möjligt.  

3. Tillräckligt med tid för arbetet

2018 – 69 %
2019 – 90 %
En daglig bra och grundlig planering av gruppledare som är lyhörd för behov och 
förändringar från brukare och personal. Minskar stressen hos personalen vilket annars 
påverkar brukaren negativt.

4. Kommer på avtalad tid.

2018 – 80 %
2019 – 87 % 
Viktigt att kring tid, förflyttningen mellan brukare är relevant för att det ska finnas 
utrymme för en säker körning. Att personalplaneringen är tillräcklig för de planerade 
insatserna.

5. Känner förtroende för personalen.

2018 – 80 %
2019 – 87 %
Kontinuitet av personal är viktigt för att bygga ett bra förtroende hos brukaren samt att 
gruppledare är aktiv i kommunikationen med brukaren. Personalens uppträdande hos 
brukaren har också en viktig betydelse för att skapa ett gott förtroende.

Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är lägst

1. Besväras inte av ensamhet.

2018 – 37 %
2019 – 37 %
Samma resultat som förra året. I maj samt under hösten 2019 har vi bjudit in brukare och 
anhöriga vid två tillfälle samt till julmarknaden vilket blivit väldigt uppskattat.
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Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com

2. Vet var man vänder sig med synpunkter och klagomål.

2018 – 47 %
2019 – 57 %
Fortsätter att aktivt ta med blanketter om synpunkter och klagomål ut till brukarna samt 
erbjuder att ta med och lämna in dem. Personalen uppmanar brukarna att framföra sina 
synpunkter. Brukarna ringer in till gruppledare för att diskutera eller framföra sina 
synpunkter, både positiva samt då förbättringar behövs.

3. Kan påverka vilken tid man får hjälp.

2018 – 48 %
2019 – 63 %
Ett bra samarbete och kommunikation mellan brukare, biståndshandläggare och 
gruppledare är viktigt för att brukarens önskemål om tid ska kunna utföras.

4. Få kontakt med personal vid behov.

2018 – 73 %
2019 – 71 %
En punkt vi kommer att arbeta aktivt vidare med utifrån hur det beskrivits här ovan.

      5.   Personalen utför sina arbetsuppgifter bra.

             2018 – 77 %
             2019 – 77 %

Kan vara olika uppfattningar kring vad som är ”bra” för brukare och personal och vad 
det betyder. Sedan arbetar personalen på olika sätt vilket kan göra att brukaren uppfattar 
att arbetsuppgifterna blir gjorda på skiftande sätt. Vi kommer att titta över i GF om 
”huret” är tillräckligt tydligt och lätt att följa.

Tina Persson
Verksamhetschef
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Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com

Analys av år 2019 resultat av den Nationella brukarundersökningen från 
Valkyrian.

Andelen svarande för Valkyrian 2019 var mellan 60-80%.

Ensamhet
Frågeställningen kring ensamhet visar på ett resultat från år 2019 på 38 %, mot år 2018 som låg 
på 25 %.
Fortsätter att jobba utifrån handlingsplanen 2018 vilket har gett en viss positiv effekt. Pratar med 
de boende om ensamhet kontinuerligt och de upplever alla ensamhet på olika sätt. Uppmanar de 
boende att det finns möjlighet att gå och exempelvis fika på någon annan avdelning för att på så 
vis träffa andra och kanske finna gemensamma intresse. Flera av de boende på serviceenheterna 
uttrycker på boenderådet att de tycker att frågan är ”konstig” och vet inte riktigt hur de ska svara. 
De tycker att det finns möjlighet att träffa eller samtala med någon om det önskas men samtidigt 
får vi till oss att de tycker det är skönt att gå in till sig själva för att vila eller annat. Projektet att 
kunna skypa med närstående via en länk har inletts inom Förenade Care.

Bemötande
Höjningen av 2019 års siffror på 96 % mot 2018 som var 81 % känns positiv och att vårt arbete 
med bemötande frågor har gett resultat. Fortsatt arbete med intern utbildning och handledning 
planeras återkommande under året för att diskutera hur man bäst kan stötta och bemöta de 
boende. All personal ska under 2019 göra Socialstyrelsens Värdegrundsutbildning och inlämnar 
ett diplom när den är gjord. Värdegrundsfrågor lyfts även på APT för diskussion och 
återkoppling. Ordet bemötande kan även ha olika innebörder för den enskilde om vad det 
innebär, både för boende och personal.

Aktiviteter
Arbetet med att marknadsföra våra aktiviteter från förra årets undersökning har varit positiv, en 
höjning till 84 % för 2019, från 67 % för 2018. Vi kommer fortsätta att lyfta på boenderåden om 
vilka önskemål som finns för olika aktiviteter och utflyktsmål. Aktivitetsgruppen och personalen 
är duktiga och engagerade för att det ska finnas saker för de boende och närstående att ta del av. 
Vissa boende har uttryckt att de inte orkar lika mycket som tidigare och att bland annat åldern tar 
ut sin rätt. Funderingar på att lämna ut en enkät till de boende finns, där de kan skriva ner 
önskemål och förslag på aktiviteter. Kanske inte alltid detta kommer fram i gruppen vid 
boenderåden.

Boenderåd
Vi upplever att boenderådet är en viktig arena för att inhämta synpunkter och önskemål kring 
bland annat aktiviteter, mat, måltidssituation i verksamheten. Boenderådet har vi 4 gånger per år 
avdelningsvis. Under 2020 planerar verksamhetschef och gruppledare möte med de boende 
under v 10 och 19 samt v 37 och 49.
Verksamhetschef och gruppledare håller i dessa möte eftersom personalen träffar de boende 
under andra förhållande, så det upplevs lättare att diskutera och lyfta sina tankar med personer 
som inte har denna roll.
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Resurser
Efter förra årets resultat har vi funderat på hur vi på ett långsiktigt sätt kan hitta hållbara extra 
resurser och var vi bäst behöver dem. Därför har vi under hösten 2019 anställt 1 servicepersonal 
till bland annat köken på 50 %, hon arbetar mellan kl 07.30 och 11.30 måndag till fredag. 
Förnärvarande är placeringen på blå enhet som har en högre vårdtyngd. Boende uppskattar att 
det finns någon i köket, blir mer naturligt att boende hjälper till med att baka, vika servetter, duka 
mm. Hon håller även i sittgymnastiken på tisdag fm enligt önskemål som framkommit på 
boenderåden.
Även 1 ny servicepersonal har anställts på 100 % som vaktmästare/allt i allo efter sommaren 
2019, han jobbar 07.00 till 16.00 måndag till fredag. Genom denna extra resurs så friläggs lite tid 
för omvårdnadspersonalen, detta har blivit mycket omtyckt och uppskattat av både boende och 
personal. Han är delaktig i aktiviteter, sopsortering, leveranser, sitter med vid måltider/fika, 
sköter blommor och odlingar med de boende, fixar lite allt möjligt efter de boendes önskemål i 
deras lägenheter samt går ut på promenader eller handlingar med de boende.

Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är högst

1. Känner sig trygg på sitt äldreboende.

2018 – 88 % 
2019 – 100 %
Viktigt att de boende känner att personal och ledning bryr sig om vad de tycker fungerar 
bra eller mindre bra, att de blir sedda och bekräftade samt att det sker åtgärder och 
återkoppling om något inte är bra. 

2. Får bra bemötande från personalen. 

2018 – 81 %
2019 – 96 %
Viktigt att fortsätta jobba på hur vi bemöter våra boende och att värdegrunden hålls 
levande. Att vi i personalen inte bara tänker på vårt sätt att kommunicera i mötet utan 
även vad vårt kroppsspråk förmedlar. Frågeställningar att jobba med är exempelvis – Hur 
går/rör vi oss? Har vi ögonkontakt med den vi pratar med? Är vi ”här och nu” i samtalet 
och visar att vi har tid för den boende eller vi är redan på nästa sak som måste göras? Hur 
pratar vi med varandra i korridoren och hur kan det uppfattas av de boende? mm
Här finns många intressanta saker att lyfta och reflektera över som tyvärr glöms bort 
ibland. APT samt intern träffar kommer att användas för att diskutera detta.

3. Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov

2018 – 87 %
2019 – 84 %
På boenderåd framkom att de boende upplevde längre svars tid på larmen på en av 
enheterna r/t ökad vårdtyngd. Vid senaste boenderåden i september 2019 så var de 
boendes upplevelse att det blivit bättre.

19



Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com

4. Är sammantaget nöjd med äldreboendet

2018 – 75 %
2019 – 84 % 
Känns positivt att denna siffra höjts och att de boende har en ökad nöjdhet över 
äldreboendet. Arbetar med att de boende ska kunna framföra och påverka vad som är 
viktigt för dem, oftast blir det till deras kontaktperson som kontinuerligt har dessa samtal 
men även via boenderåden.

5. Personalen tar hänsyn till egna önskemål och åsikter

2018 – 80 %
2019 – 79 %
Personalen följer genomförandeplanen där det framgår de enskilda önskemålen som de 
boende har. Denna uppdateras var 3:e månad eller om det sker en förändring innan 
denna tid nås. Funderingar som väckts kring detta resultat är om det finns outtalade 
önskemål och åsikter som kanske inte når/kommuniceras till alla i personalgruppen. 
Ibland görs bara vissa saker på ”rutin” men det är kanske inte känt av alla. Genom vårt 
sätt med att arbeta personcentrerat så bör detta resultatet var högre.

Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är lägst

1. Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

2018 – 56 %
2019 – 29 %
Känns lite oklart vad som hänt för att denna siffra rasat så. Viktigt att lyfta detta på 
boenderådet nu i december 2019 för att få en bild av vad som de boende saknar. Det är 
av största vikt att kontinuerligt påminna personal att det även på boendet är viktigt att 
informera de boende om förändringar i planering m.m. av de dagliga insatserna. Att vad 
som görs, av vem och vid vilken tid är av betydelse.

2. Besväras inte av ensamhet

2018 – 25 %
2019 – 38 %
Inte lika många som besväras av ensamhet som vid förra årets enkät. Men som det 
beskrevs ovan så är det en komplex fråga som uppfattas på lite olika sätt av de boende.

3. Personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete

2018 – 56 %
2019 – 56 %
Oförändrat resultat från föregående år. Frågeställningen får lyftas vidare på boenderåden 
och på personalens APT för att få fram vad det är som saknas. Funderingar kring hur det 
arbetas med planering och struktur i det dagliga arbetet. Vårdtyngdsmätning gjordes i 
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augusti 2019 av personalen på samtliga enheter och vissa förändringar har gjorts efter 
detta.

4. Tycker att maten smakar bra

2018 – 63 %
2019 – 63 %
På boenderåden så diskuteras frukost, lunch, kvällsmat samt mellanmål. Det som 
kommer fram om kvällsmaten är att de boende har väldigt olika önskemål vilket gör det 
svårt att göra alla nöjda varje dag men att personalen försöker tillgodose de rätter som 
framförs under veckan. Det har inhandlats fler och lite mer olika sorters kryddor då det 
varit ett önskemål från de boende. Personalen brukar vara aktiv med att skicka 
meddelande till Kastanjeköket för feedback från de boende gällande lunchen, både 
positivt och negativt.

Tina Persson
Verksamhetschef
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Nationella brukarundersökningen 2019

Upprättad av: Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 
2019-12-01

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen,
 Hemtjänst Söder, Förenade Care

Andel svarande 60-80 % 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING:
Vet var man ska vända sig för att 
framföra synpunkter och 
klagomål.

Fortsätter med att dela ut 
synpunkter och klagomål 
blankett och ge muntlig 
information till nya vårdtagare. 
Informera och dela ut nya vid 
behov om någon vårdtagare har 
något de vill framföra. Står även 
om det i broschyren 
”Välkommen till Hemtjänst 
Söder”

Personal/kontaktperson
Gruppledare

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Möjligheten att påverka tider för 
hjälpens utförande.

Följa genomförandeplan och 
den enskildes önskemål.

Personalen
Gruppledare

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Hur personalen utför sina 
arbetsuppgifter

Uppföljning av personalens 
utförande enligt 
genomförandeplan

Gruppledare, ledning Fortlöpande
Lyfta på APT

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020
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Hur lätt är det att få kontakt med 
personalen vid behov

Lämna ut ny information om 
telefonnummer till grupprum 
samt gruppledare, även vilka 
tider som olika telefonsvarare 
avlyssnas.

Personal och gruppledare
Ledning

Fortlöpande
Lyfta på APT

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Tar hänsyn till brukarens åsikter 
och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras.

Följa genomförandeplanen och 
den enskildes önskningar.

Personal 
Gruppledare

Fortlöpande
Lyfta på APT

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Bemötande (93%) Fortsatt arbete med 
bemötande- och 
värdegrundsfrågor

Personal och gruppledare 
Ledning

Fortlöpande
Diskutera på APT

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Förtroende för personalen Bemötande 
Värdegrunds arbete
Kontinuitet av personal

Personal och gruppledare
Ledning 

Fortlöpande
Diskutera på APT

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Nationella brukarundersökningen 2019

Upprättad av: Utgåva

0

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 
2019-12-01

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen,
Valkyrian, Förenade Care

Andel svarande 60-80%

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING:
Tar personalen 
hänsyn till de 
boendes önskemål 
om hur hjälpen ska 
utföras 

Tydlighet i genomförandeplanen när den 
upprättas och uppdateras vad de boende 
önskar.
Vara lyhörd för om de boende önskar en 
förändring, inte alltid det uttalas. 
Att personalen tydligt rapporterar och 
informerar varandra om det finns 
speciella sätt att hjälpa den boende på.

Kontaktman
Personalen
Gruppledare/Ledning

I samband med att 
genomförandeplanen 
upprättas eller 
uppdateras.

Kontinuerligt

Enhetsmöte och på 
handledning

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Tillräckligt med tid 
för att hjälpa den 
boende.

Schemaplanering och ett aktivt arbete 
med resurser utifrån vårdtyngden.
Följa genomförandeplan och den 
enskildes önskemål.
Inneha ett flexibelt och lyhört 
förhållningssätt vid hjälp av den boende.

Personalen
Gruppledare

Vid schemaplanering

I samband med att 
genomförandeplanen 
upprättas eller 
uppdateras.

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020
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Kontinuerligt
Personalen 
meddelar i förväg 
tillfälliga 
förändringar

Lyfta på APT vikten av att informera de 
boende om förändringar samt att 
personalen är lyhörd för om att 
informationen har mottagits och förståtts 
av den boende. 
Att alla förändringar är av vikt för de 
boende.
Att personalen vid överrapportering till 
varandra uppmärksammar varandra på 
om det finns förändringar som de boende 
ska ha del i. 

Personalen Kontinuerligt Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Nöjdheten med 
maten på särskilt 
boende 

Fortsatt samarbete med Kastanjeskolans 
måltidschef som även bjuds in till 
boenderåd.
Vid Kost och boenderåd fortsätta 
efterfråga synpunkter och åtgärda 
eventuella klagomål.

Verksamhetschef och 
gruppledare

Personalen

Kontinuerligt Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020

Kost- och boenderåd

Nöjdheten med 
matmiljön på 
särskilt boende 

Vid boenderåd diskutera hur de boende 
ser på matmiljön och vad vi kan göra för 
att det ska bli bättre

Dukning, skilja på vardag och helg/fest

Verksamhetschef och 
gruppledare

Personalen

Vid boenderåd 
4 ggr/år

Kontinuerligt

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020
APT
Kost- och boenderåd

Förtroende för 
personalen

Kontinuitet på personal.
Kontrollera att kontaktmannaskapet 
fungerar från både den boendes och 
personalens sidor.

Personalen
Ledningen

Kontinuerligt Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020
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Trivsamt utomhus 
runt boendet.
(svararen härrör till 
den varma 
sommaren 2018)

Fortsätta uppmuntra till utevistelse samt 
aktiviteter på innergårdarna.
Nya odlingslådor till innergården planeras 
inför 2020.
Trädgårdssoffor som skulle beställts av 
beställaren inför våren 2019 och fanns 
med i tidigare handlingsplan blev inte 
levererade och de saknades av de boende.

Personalen
Ledningen

Kontinuerligt Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2020
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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 21 februari 2020 Dnr VON 2019/4

vård och omsorgsnämnden

Årsbokslut 2019 för vård och omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2019 för 
vård och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsanalysen innehåller bland annat en redogörelse över årets 
viktigaste händelser, det sker en verksamhets- och måluppföljning och det 
ekonomiska utfallet redovisas och analyseras. 
Vård och omsorgsnämnden redovisar totalt för 2019 ett ekonomiskt 
överskott på 842 tkr. Måluppföljningen redovisar att samtliga mål utom ett 
uppfyllts. Målet om wifi på samtliga boenden bedöms bli fullt uppfyllt 
under 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 
ekonomiska konsekvenser. Årsredovisningen uppvisar ett positivt 
ekonomiskt utfall.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Verksamhetsanalys Vård och omsorg, handlingsid: Von 2020.146
Presentation VoO-nämnd bokslut, handlingsid: Von 2020.147
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Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019 

 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande: Gunnel Andersson (M) 
Verksamhetschef: Viweca Thoresson 
 

Verksamhetsområde 

• Myndighetsutövning 

• Träffpunkter 

• Hemtjänst 

• Boendestöd för personer med funktionsvariation 

• Särskilt boende  

• Korttidsboende 

• Anhörigstöd - öppen verksamhet, avlastning i hemmet och dagverksamhet 

• LSS verksamheter - bostad med särskild service, daglig verksamhet och 
korttidstillsyn 

• Hemsjukvård 
 

 

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten 

• Socialtjänstlagen (SOL) 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

• Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) 

• Föreskrifter från Socialstyrelsen 
 
 

Viktiga händelser 2019 
 

• Det nybyggda LSS-boendet Stafettgatan var klar för inflyttning i maj med 14 nya lägenheter. 
Samtidigt stängde LSS-boendet Svärdet och totalt blev det ett tillskott på 8 nya lägenheter för 
verksamheten. 

•  Samtliga chefer i verksamheten påbörjade en ledarskapsutbildning. Den genomfördes tvärs över 
hela förvaltningen vilket innebär att det skapas relationer och samarbete mellan 
verksamhetsområdena 

• 1 juli övergick myndighetsutövningen för bostadsanpassning till samhällsbyggnadsverksamheten. 

• I december var LSS-verksamheten först ut med att gå in i heltid som norm för samtliga 
medarbetare. Detta efter ett partsgemensamt arbete som pågått under hela året.  
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TOMELILLA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2019 

 
Verksamhetsuppföljning 

 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan i syfte att nå en budget i balans med 
bibehållen kvalitet för brukarna. Förändringarna genomfördes med hög delaktighet från enheterna vilket 
varit en framgångsfaktor. 
 
Metoden trygg hemgång implementerades under året i ordinarie hemtjänst, med målet trygg hemma, 
vilket gav gott resultat. Konceptet genomfördes tidigare av ett särskilt team men är numera en naturlig 
del av ordinarie verksamhet. Verksamhetens modell för samverkan och genomförande av hemgång från 
slutenvården fortsätter att vara framgångsrik och uppmärksammad. 
 
Hästen Tor är nu ett återkommande inslag i verksamheten. Djur i vården ger goda effekter och 
verksamheterna arbetar vidare med inriktningen att få in fler djur i vård och omsorg.  Under hösten 
påbörjades planeringen av aktiviteter på Eriksgård, en Grön Arenagård som ska nyttjas inom 
verksamheten för att ge brukarna ett rikare liv med djur och natur. 
 
Planeringen av genomförandet av Heltid som norm var väldigt aktuellt under våren. Arbetet gjordes i 
nära samarbete med Kommunal och samtliga arbetsplatser för att skapa delaktighet och förståelse. 
Under hösten har ett nytt personalplaneringssystem implementerats och i december gick de första 
arbetslagen in i vårt nya arbetssätt för en heltidsorganisation med hälsosamma schema. Arbetssättet 
kommer även att bidra till att antalet tillfälliga vikarier minskar. 
 
För andra gången deltog kommunen i Socialstyrelsens brukarundersökning enligt Pict-o-stat, ett 
enkätverktyg anpassat för LSS-verksamhetens målgrupp. Under året har verksamheterna arbetat med 
delaktighetsmodellen utifrån förbättringsområden sedan undersökningen 2018. Resultatet för 2019 var 
sammantaget betydligt högre än förra året inom samtliga delar av verksamheterna. 
 
Vid flera tillfällen under hösten har tjänstemän från verksamheten träffat pensionärsorganisationerna i 
kommunen för dialog och information kring välfärdsteknik, digitalisering och trygg hemgång efter 
sjukhusvistelse, ensamhet mm. Båda parter har uppskattat denna värdeskapande dialog och kommer att 
fortsätta med samarbetet inom olika områden och på olika sätt tillvarata seniorernas egna resurser. 
Enligt nationell brukarundersökning i ordinärt boende, så upplever 96% av brukarna ett gott bemötande 
av personalen. Resultatet överensstämmer med genomsnittet i riket och Skåne. Samma undersökning 
visar att 95 % av brukarna på särskilt boende i Tomelilla känner sig trygga i sitt boende. Genomsnittet i 
riket och Skåne är 88%. 
 
Under året som gått har det funnits lediga lägenheter i särskilt boende för äldre. Detta har inneburit att 
brukaren inte väntat mer än max 90 dagar från beslut till inflyttning. Senare delen av 2019 har den 
enskilde flyttat in inom en månad. 
 
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för alla delar i vård- och omsorg har pågått under 
stora delar av året, med tillgänglighet och enkelhet som nyckelbegrepp. Varje medarbetare ska snabbt 
och enkelt få tillgång till rutiner och processer. Det ska också vara enkelt att fånga upp såväl brister som 
synpunkter på en mer övergripande nivå. Processerna har tagits fram tillsammans med medarbetare 
under året för att implementeras i början av 2020. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Ökad kännedom om och tillgänglighet för att 
kunna lämna in synpunkter och klagomål även 
digitalt. 

Målet uppfyllt. Ny rutin för hantering av 
brister och klagomål framtagen. Enligt 
Socialstyrelsen brukarenkät i 
äldreomsorgen har kännedomen om var 
man lämnar synpunkter och klagomål 
ökat. 

 

Sysselsättning till målgrupper inom social-
psykiatrin och LSS ökar (PK3/Socialpsykiatri). 

Målet är uppfyllt. Aktiviteterna inom 
socialpsykiatrin har utökats för målgruppen 
och två nya dagliga verksamheter LSS har 
startats under året.  

 

Antalet digitala och tekniska lösningar ska öka. Målet är uppfyllt. Antalet digitala lösningar 
har ökat ex VR-glasögon. 

 

Mer förebyggande rörelseträning och mental 
träning. 

Målet är uppfyllt. Regelbunden träning för 
dagverksamheten Vännens deltagare har 
införts samt nya aktiviteter med Bike-
around och Pokémon Go. 

 

Fler kompetenshöjande webbutbildningar. Målet är uppfyllt. Drygt ett 20-tal 
webbutbildningar har lagts tillgängliga för 
verksamheten. Digitala föreläsningar samt 
Vikariepodden är exempel på genomförda 
aktiviteter. 

 

Wifi ska finnas på kommunens boende för såväl 
boenden som personal. 

Målet delvis uppfyllt. Tre boenden har 
under året fått wifi. Det fjärde boendet 
kommer enligt plan att få wifi under 2020. 

 

Kommunen föregår med gott exempel för att 
skapa förutsättningar för olika sysselsättnings-
alternativ, men även företag kan bidra. 

Målet uppfyllt. Kommunhusets cafeteria 
drivs sedan november av daglig 
verksamhet LSS. 
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Ekonomi 
 
Ekonomi (tkr)   Jan - dec Jan - dec 

  2018 2019 

Intäkter  83 208 76 803 

Kostnader  -310 410 -306 044 

Nettokostnader  -227 202 -229 241 

Budgeterade nettokostnader  -225 171 -230 083 

Budgetavvikelse  -2031 842 

    

Investeringar  -1 085 -1 229 

Budgeterade investeringar  -1  500 -1 500 

Budgetavvikelse  405 271 

 
Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 0,9 mnkr främst på grund av lägre kostnader än 
budgeterat.  
 
Verksamheten har lägre intäkter med 0,6 mnkr tkr för måltidsavgifter med anledning av att beslut om 
höjning inte genomförts under året enligt budgetförslaget. Även lägre hyresintäkter har uppstått dels 
med anledning av vakanser under året samt att en ökning av hyran för våra boenden där fiber skulle 
installeras under året inte har genomförts. Under sommaren beslutade staten om möjlighet att söka nya 
stimulansmedel för äldreomsorgen att användas perioden juli-december. Detta har medfört 0,8 mnkr i 
intäkter som inte fanns i budget och dessutom har möjligheten att även för 2019 söka stimulansmedel 
för habiliteringsersättning gett ökade intäkter med 0,1 mnkr. 
 
Med anledning av en rad beslutade åtgärder i början på året för att effektivisera verksamhetens kostnader 
i nivå med tilldelad ram för 2019 har samtliga verksamheter som under året visat underskott fått upprätta 
handlingsplaner för att sträva mot en budget i balans. De flesta har uppnått sitt mål medan några 
verksamheter slutar året med underskott. Störst avvikelse har sjuksköterskeverksamheten som slutar med 
ett underskott med 2,7 mnkr då man inte fullt ut lyckats anpassa bemanningen efter budget och 
dessutom nyttjat en hel del inhyrda sjuksköterskor som kostar betydligt mer än ordinarie personal. 
 
Budgeten för personalkostnader som för året uppgår till 127 mnkr slutar på ett överskott med 0,8 mnkr. 
Här finns inom de olika verksamheterna stora avvikelser från budget åt båda hållen där lss-
verksamheterna har ett överskott på nästan 1,3 mnkr då man aktivt arbetat med att anpassa sin 
bemanning efter förändrade behov. Utfallet i jämförelse med de beräknade kostnaderna för uppstarten 
av det nya boendet på Stafettgatan stämmer väldigt bra överens, vilket kan vara svårt att i förväg bedöma 
exakt vårdtyngd och behov av personal. Störst negativ avvikelse har sjuksköterskeverksamheten som har 
ett underskott på 1 mnkr och därutöver haft inhyrda sjuksköterskor till en kostnad av 1,8 mnkr som inte 
fanns med i budgetberäkningarna. 
 
Volymerna som reglerar både extern verksamhet och verksamhet bedriven i egen regi inom 
äldreomsorgen avviker en del från budget som i den så kallade omsorgspengen ger ett överskott på 
nästan 3,3 mnkr. Beslutade hemtjänsttimmar är mer än 5 000 lägre jämfört med budget, vilket motsvarar 
7%, varav 4 000 avser entreprenörernas områden. Detta är en årligen sjunkande siffra och sedan 2013 är 
det 26 500 färre beslutade timmar på hela verksamhetsområdet vilket är en sänkning med 28% samtidigt 
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som genomsnittligt antal brukare per år inte alls sjunkit lika mycket. Det är insatserna service, 
måltidsdistribution samt delegerade HSL insatser som sjunkit medan omsorgsinsatserna ligger kvar på 
samma nivå.  
 
På särskilt boende är det sammantaget under hela året bara verksamheten bedriven i egen regi som slutar 
med 560 mindre belagda dygn än budget vilket motsvarar 0,85 mnkr lägre intäkter som man inte lyckats 
parera med motsvarande sänkning av sina kostnader. Äldreomsorgens verksamhet i egen regi har inte 
under året fått någon uppräkning på sin interna ersättning för utförd verksamhet och hade samtidigt ett 
större resultatkrav än föregående år. Det har varit svårt att uppnå resultatkravet och särskilt boende 
slutar med underskott på 0,8 mnkr som främst avser personalkostnader. Hemtjänstverksamheten har 
också underskott på 0,4 mnkr men till största delen på övriga kostnader som ökat sedan förra året.  
 
Kostnaderna för personlig assistans har ökat sedan augusti med anledning av beslut om fler timmar i ett 
ärende men slutar ändå på ett överskott med 0,55 mnkr. Kostnaden för externt boende slutade med 
underskott på 800 tkr där budgeten inför 2019 sänktes för att ett beslut upphört och sedan har det 
tillkommit ett nytt beslut under året. 
 
Prognosen i delårsrapport per augusti för verksamheten i omsorgspengen var 2,2 mnkr i överskott och 
slutade på 2,3 mkr vid årets slut. Prognosen för övriga verksamheter var ett underskott med 2,5 mnkr 
och slutade med underskott på 1,7 mnkr vilket gav ett sammantaget bättre resultat jämfört med 
prognosen med 1,2 mnkr. 
 
De medel som finns tilldelade i investeringsmedel har använts till utbytesplan av vårdsängar, digitala lås, 
wifi-utrustning och utemiljö på boenden, inventarier till uppstart av bemanningsenhet samt utbyte av 
stora delar av trygghetslarmanläggning vid Norrevång med anledning av blixtnedslag. 0,2 mnkr har 
omfördelats till individ och familjeverksamhetens behov. 

 
Framtid 
 
Vård- och omsorgsverksamheten står inför många utmaningar men även nya möjligheter. För att möta 
framtida utmaningar krävs både nya arbetssätt och ökad rörlighet bland medarbetarna.  
Under hösten implementerades ett gemensamt schema- och planeringsverktyg. Verktyget möjliggör 
bättre planering utifrån verksamhetens behov och bemanning med i första hand redan anställda 
medarbetare. Det förändrade arbetssättet kommer därför att minska behovet av tillfälliga vikarier. 
Arbetet med heltidsarbete som norm implementeras som en del av det nya arbetssättet. 
 
Vård och omsorg vill öka på takten av digitalisering och användandet av välfärdsteknik som kommer 
brukarna till del, dels för att öka tillgänglighet och självständighet, dels för att frigöra resurser för 
värdeskapande arbete. Tillitsbaserad ledning och styrning, där vi tror på engagerade medarbetare med 
vilja att utveckla verksamheten och tänka innovativt är ett sätt att ta tillvara på medarbetarens erfarenhet 
och kompetens. Att fortsätta arbetet med att utveckla tjänster och arbetssätt som är rehabiliterande med 
tydligt fokus på motiverande mål och självständighet är prioriterat under kommande år. 
 
LSS-verksamheten har påbörjat ett positivt samarbete med socialtjänsten i de fall då medborgaren har 
behov av stöd från båda verksamheterna. Målet är att samnyttja resurser och kompetens för att bidra till 
högre livskvalitet för medborgaren. 
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Utökad dialog med föreningsliv och civilsamhället är ett stort utvecklingsområde som verksamheten ska 
ta sig an under året som kommer. Det finns vilja och resurser hos kommuninvånare som ska tas tillvara. 
Verksamheten fortsätter sitt samarbete med pensionärsorganisationerna och fördjupar detta genom en 
gemensam satsning på utbildning kring psykisk hälsa. Ett nytt verktyg som möjliggör att koppla ihop 
välfärdsuppgifter med volontärer kommer att börja användas under våren 2020. 
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Resultat 2019
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Resultat 2019
Investeringar

Individ och familj som inte erhållit investeringsbudget har 
överenskommit om utnyttjande av del av ram för vård och 
omsorg och har investerat för 227 tkr vilket redovisas under 
familjenämnden. 
Tillsammans blir investeringssumman 1456 tkr.
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Resultat 2019

Inom verksamheten finns stora avvikelser
- Hyresintäkter och avgifter underskott
- Stimulansmedel ej med i budget ger överskott
- Underskott på inhyrd personal
- Överskott på köp av verksamhet (äldreomsorg)
- Överskott på löner totalt trots stora differenser
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Resultat per verksamhet
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Resultat per verksamhet
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Omsorgspeng 2019
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Intäkter 

55% av intäkterna utgörs av den ersättning egenregin i äldreomsorgen får i vår 
resursfördelningsmodell och är alltså intern. 
Drygt 33%, 25 mnkr utgörs av intäkter från brukarna. Dessa har ökat med 3% i 
förhållande till förra årets andel av totala intäkterna.
Totala intäkterna täcker 26% av verksamhetens alla kostnader.
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Kostnader

Personalkostnaderna utgör 42% av de totala kostnaderna men vi har köpt externt utförd 
verksamhet för 72,2 mnkr och intern verksamhet för 42,6 mnkr. I köp av verksamhet 
ligger även färdtjänst 2,9 mnkr och ersättning för personlig assistans med 13,3 mnkr. 
Övriga kostnader utgörs av bilkostnader, material, system mm. 
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Personalkostnader
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Sjukfrånvaro

De tre senaste åren har sjukfrånvaron varit 
ganska likvärdig.
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Hemtjänst

Trenden med sjunkande antal beslutade timmar inom hemtjänsten 
fortsätter. 

Beslutade timmar i genomsnitt per brukare har åter minskat efter den 
tillfälliga ökningen 2017.

inkl Trygg 
hemgång ca 
3000 tim
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Hemtjänst

….däremot är det beslutade timmar per brukare som 
sjunker. Största minskningen ligger på delegerad HSL-
tid och timmar för service (städ,tvätt, inköp)

Antal brukare i genomsnitt per månad har varit 
ganska konstant de senaste åren…..
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Särskilt boende

Det är bara Norrevång som har haft en större 
avvikelse på beläggning jämfört med föregående år.
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Korttidsboende

Antal dygn på korttidsboende fortsätter vara lågt, 
beläggningen har dock varit jämnare fördelad över 
året 2019 i jämförelse med 2018. Totalt sedan 2016 är 
det 46% färre dygn.
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Växelboende

Behovet av växelvårdsplatser har också sjunkit sedan 
2016 och motsvarar 24% sänkning. 
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Befolkning 65 år och äldre

Befolkningen i ålder 65-79 år har ökat med 3% sedan 
2017 och över 80 år har ökat med 7% sammantaget.
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Lss-verksamhet
(rapportperiod oktober 2019)
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Lss-verksamhet

Trots nästan en halvering av antalet på korttidsvistelse sjunker inte kostnaden i 
samma omfattning då vi har avtal med andra kommuner som följer deras 
verksamhets självkostnadspris. 
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Lss-verksamhet
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Lss-verksamhet
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Vonau § 12 Dnr VON 2018/81

Justering i delegeringsregler för vård och 
omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ändra delegat från socialchef till 
”Vård och omsorgsnämndens ordförande med vice ordförandena som 
ersättare. Kontrasignering av sekreteraren eller annan tjänsteman som vård 
och omsorgsnämnden bestämmer” i punkt 1.1 i vård och omsorgsnämndens 
delegeringsregler enligt handlingsid: Von 2020.126

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämndens delegeringsregler punkt 1.1 som beslutades av 
nämnden 2019-11-21 överensstämmer inte med nämndens reglemente och 
behöver därför justeras.

Av § 17 i vård och omsorgsnämndens reglemente framgår följande:

”Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård och 
omsorgsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
av förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren 
eller annan tjänsteman som vård och omsorgsnämnden bestämmer. l övrigt 
bestämmer vård och omsorgsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre 
vice ordföranden och kontrasigneras av utskottets sekreterare eller annan 
tjänsteman som utskottet bestämmer”.

Ekonomiska konsekvenser
Ändringen i delegeringsreglerna innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte relevant att beakta för beslutet om ändringen i 
delegeringsreglerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte relevant att beakta för beslutet om ändringen i 
delegeringsreglerna.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ändra delegat från socialchef till 
”Vård och omsorgsnämndens ordförande med vice ordförandena som 
ersättare. Kontrasignering av sekreteraren eller annan tjänsteman som vård 
och omsorgsnämnden bestämmer” i punkt 1.1 i vård och omsorgsnämndens 
delegeringsregler enligt handlingsid: Von 2020.126

Beslutsunderlag
C 19_7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 
2019-2022  utkast uppdaterat 2020-02-05, handlingsid: Von 2020.126

Tidigare behandling
2019-11-21: Von § 80/2019
Ändringar och kompletteringar i delegeringsregler för vård och 
omsorgsnämnden
_________

Beslutet skickas till:

Sara Anheden (S)
Socialchef Viweca Thoresson
Kanslichef Johan Linander
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¨¨

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:7
 

Von § 3/2019, Dnr Von 2018/81

Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden

Antagen av vård och omsorgsnämnden 2019-01-10, uppdaterad 2019-11-21 (Von § 80/2019)
Gäller från datum 2019-11-21

Dokumentansvarig politisk instans: Vård och omsorgsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteman: Socialchef

Uppföljning: vid byte av mandatperiod eller oftare vid behov.
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C 19:7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden Sida 2 av 20

Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut

För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 1991:900). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten.

Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens 
och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.

1 ALLMÄNT

VERKSAMHETSANSVAR

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

DELEGERING

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärende. Särskilda bestämmelser om 
delegering finns också i 10 kap 4-5 §§ socialtjänstlagen.

Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen.
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Det är alltså vård- och omsorgsnämnden som bestämmer om vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och om vilka slags 
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. Som 
”delegat” har man så väl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin 
beslutanderätt. Även avdelningschef/enhetschef har, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas 
på delegation ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna.

Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till vård och 
omsorgsnämnden. Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan vård- och 
omsorgsnämnden dra in delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende 
innan beslut har fattats på delegation.

BESVÄR ÖVER BESLUT FATTADE AV DELEGAT

Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.
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VAD FÅR INTE DELEGERAS?

I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning)

2. ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till vård- och omsorgsnämnden.

Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till vård- och 
omsorgsnämndens kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska 
finnas tillgänglig för ledamöterna i nämnden. I andra fall ska listan eller handlingen sändas ut med sammanträdes-handlingarna.

3. ANDRA BESLUT

BESLUT AV VERKSTÄLLIGHETSKARAKTÄR

Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

I regeringens proposition om ny kommunallag skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.
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Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget och de flesta löpande 
personalärenden.

ÄRENDEN I ÖVRIGT

Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att nämndens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas 
under sammanträdes-punkten ”Anmälningsärenden”.

4. ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.

Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten
begränsas till respektive ansvarsområde.

Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad eller närmast 
överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap 6 §). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i kommunallagens mening.
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Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsreglerna, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.

5. ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.

6. FÖRKORTNINGAR

KL – kommunallag (2017:725)
FL – förvaltningslag (2017:900)
SoL – socialtjänstlagen (2001:453)
SoF – socialtjänstförordning (2001:937)
LSS – lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSSF – förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
HSL – hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
BAS – lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)
SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling (2011:5)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT

2. FÖRVALTNINGSÄRENDEN

3. UPPHANDLING

4. SOCIALTJÄNST – VÅRD OCH OMSORG OCH FUNKTIONSHINDRADE (SoL)

5. LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

6. SOCIALPSYKIATRI

7. LEX SARAH

8. ÖVRIGT

9. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
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1 FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser 
som beslutas av vård och omsorgsnämnden.

Socialchef
Vård och omsorgsnämndens 
ordförande med vice 
ordförandena som ersättare. 
Kontrasignering av 
sekreteraren eller annan 
tjänsteman som vård och 
omsorgsnämnden bestämmer.

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare

Kommunstyrelsens ordförande 
eller kommunchefen var för 
sig.

1.3 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser i övrigt.
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i dessa 
delegeringsregler, till verksamhetschef avser avtal 
m. m. till ett sammanlagt värde av högst 400 tkr 
och/eller högst 3 års löptid. För sammanlagt värde 
över 400 tkr och eller längre löptid än 3 år är 
kommunchefen delegat.

Kommunchef
Socialchef 

1.4 Rätt att attestera fakturor följer av 
attestförteckningen
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2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av 

allmän handling eller att lämna ut allmän handling 
med förbehåll

Kvalitetschef i samråd med 
jurist

Beslut att lämna ut 
begärd allmän 
handling (efter 
sekretessprövning 
om sådan behövs) 
får anses vara 
verkställighet och 
hanteras av 
handläggare

2.2 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
där beslut fattats av delegat (dock ej vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott)

45 § 1 st FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.3 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
när beslut fattats av vård och omsorgsnämnden 
eller dess arbetsutskott

45 § 1 st FL Enhetschef

2.4 Beslut huruvida omprövning ska ske och 
omprövning av beslut

39 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.5 Yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

Delegaten i ursprungsbeslutet

2.6 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltnings- eller kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut ursprungligen är fattat av 
delegat, samt yttrande i ärenden enligt SoL och 
LSS, där ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap 1-2 §§ SoL 
5 kap 2 § KL,
6 kap 37 § och 38 
§ p 3 KL,
 27 § LSS

Enhetschef
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2.7 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltnings- eller kammarrätt ändrat kommunens 
beslut och detta beslut ursprungligen är fattat av 
vård och omsorgsnämnden eller dess arbetsutskott, 
samt yttrande i ärenden enligt SoL och LSS där 
ursprungsbeslutet fattats av vård och 
omsorgsnämnden eller dess arbetsutskott

10 kap 1-2 §§ SoL 
6 kap 39 § KL
27 § LSS

Ordförande 
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4 SOCIALTJÄNST – VÅRD- OCH OMSORG OCH 
FUNKTIONSHINDRADE – SoL och SoF

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

4.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst enligt 
riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Handläggare

4.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst utöver 
riktlinjer, eller då sådana saknas.

4 kap 1-2 §§ SoL Enhetschef

4.3 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för 
service och omvårdnad för äldre eller bostad med 
särskild service för funktionshindrade, enligt 
riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Handläggare

4.4.1 Beslut om bistånd i form av boende i hem med 
annan huvudman än kommunen för en 
dygnskostand på max 3000 kronor. 

4 kap 1 § SoL Socialchef

4.4.2 Beslut om bistånd i form av boende i hem med 
annan huvudman än kommunen för en 
dygnskostand överstigande 3000 kronor.

4 kap 1 § SoL Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

4.5 Beslut om bistånd i form av boendestöd för 
psykiskt funktionshindrade eller personer som 
omfattas av personkretsen enligt LSS

Handläggare

4.6.1 Beslut om bistånd till kostnader för boendestöd för 
internatboende på gymnasienivå, som ej bekostas 
av annan huvudman, för personer med stora och 
varaktiga funktionshinder upp till ett pris per 
termin

4 kap 1 § SoL Handläggare

4.6.2 Beslut om bistånd till kostnader för boendestöd för 
internatboende på gymnasienivå, som ej bekostas 
av annan huvudman, för personer med stora och 
varaktiga funktionshinder där kostnaden överstiger 
ett pris per termin

4 kap 1 § SoL Enhetschef i samråd med 
omsorgschef 
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4.6.3 Beslut om bistånd till kostnader för internatboende 
på folkhögskola/träningsskola för personer med 
stora och varaktiga funktionshinder

4 kap 1 § SoL Enhetschef i samråd med 
omsorgschef 

4.7 Beslut att inleda utredning inom vård och omsorg 11 kap 1 § SoL Handläggare
4.8 Beslut att utredning inte ska inledas inom vård och 

omsorg.
11 kap 1 § SoL Handläggare

4.9 Beslut att avsluta utredning inom vård och omsorg. 11 kap 1 § SoL Handläggare
4.10 Fastställa och beräkna avgift enligt riktlinjer. 8 kap 3-7 §§ SoL

26 § HSL
Avgiftshandläggare

4.11 Beslut om förändring av förbehålls-beloppet enligt 
fastställda riktlinjer.

8 kap 8 § SoL
26 § HSL

Avgiftshandläggare

4.12 Beslut om förändring av förbehållsbeloppet utöver 
fastställda riktlinjer.

8 kap 8 § SoL
26 § HSL

Kvalitetschef

4.13 Anmälan till överförmyndare om behov av 
förmyndare, god man eller förvaltare

42 § 2 st SoF Handläggare

4.14 Anmälan till överförmyndare när behov av 
förmyndare, god man eller förvaltare ej längre 
föreligger

42 § 2 st SoF Handläggare

4.15 Beslut att till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) anmäla allvarliga missförhållanden 

14 kap 1-2 §§ SoL
SOSFS 2013:6

Socialchef Lex Sarah
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4.16 Beslut att  till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) anmäla ej verkställda gynnande beslut eller 
att avbrott skett av gynnande beslut

4 kap 1 §, 16 kap 
6 § SoL

Enhetschef Vård och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen till 
kommunfullmäktige 
och revisionen
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7 LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

7.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare
7.2 Beslut om personlig assistans 7 § och 9 § p 2 

LSS
Enhetschef

7.3 Beslut om Ledsagarservice 7 § och 9 § p 3 
LSS

Handläggare

7.4 Beslut om kontaktperson 7 § och 9 § p 4 
LSS

Handläggare

7.5 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § p 5 
LSS

Handläggare

7.6 Beslut om korttidsvistelse utanför egna hemmet 7 § och 9 § p 6 
LSS

Handläggare

7.7 Beslut om korttidstillsyn för skolbarn över 12 år i 
anslutning till skoldagen och under lov

7 § och 9 § p 7 
LSS

Handläggare

7.8.1 Beslut om boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 8 
LSS

Socialchef 

7.8.2 Beslut om boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor 

7 § och 9 § p 8 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

7.9.1 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 8 
LSS

Socialchef

7.9.1 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor. 

7 § och 9 § p 8 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott
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7.10 Beslut om boende med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna i 
egen kommunal verksamhet.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Handläggare 

7.11.1 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service, etc. hos annan huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Socialchef

7.11.2 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service, etc. hos annan huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

7.12 Beslut om daglig verksamhet 7 § och 9 § p 10 
LSS

Handläggare

7.13 Beslut om individuell plan 10 § LSS Handläggare
7.14 Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd till 

kostnader för personlig assistans 
(assistansersättning)

12 § LSS Enhetschef handläggare

7.15 Förhandsbesked om rätten till insatser enligt LSS 
för person som planerar bosätta sig i kommunen

16 § LSS Handläggare

7.16 Beslut om nödvändigt stöd och hjälp som en 
enskild på tillfälligt besök i kommunen och i en 
akut situation kan behöva

16 § LSS, - 3, 4 st 
2 a kap 3 §

Handläggare

7.17 Beslut om omkostnadsersättning från förälder vars 
barn är under 18 år och får omvårdnad i annat hem 
än det egna

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 1-4 SoF

Handläggare

7.18 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistans till försäkringskassa

Handläggare
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7.19 Beslut om ersättning till familjehem och 
kontaktpersoner enligt riktlinjer och SKL:s cirkulär

Handläggare

7.20 Beslut om ersättning till familjehem och 
kontaktpersoner utöver riktlinjer

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

7.21 Anmälan till överförmyndare om behov av god 
man eller förvaltare

15 § 6 LSS Handläggare

7.22 Anmälan till överförmyndare när behov av god 
man eller förvaltare ej längre föreligger

15 § 6 LSS Handläggare

7.23 Beslut om upphörande av LSS-insats Handläggare
7.24 Beslut att  till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) anmäla ej verkställda gynnande beslut eller 
att avbrott skett av gynnande beslut

28 f § LSS Enhetschef Vård och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen till 
kommunfullmäktige 
och revisionen
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8 SOCIALPSYKIATRI LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
8.1 Beslut om sysselsättning för psykiskt 

funktionshindrade
4 kap 1 § SoL Handläggare

8.2 Beslut om psykosocialt boendestöd enligt riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare
8.3 Beslut om psykosocialt boendestöd utöver riktlinjer 4 kap 1 § SoL Vård och omsorgsnämndens 

arbetsutskott
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9 LEX SARAH 
(enligt gällande riktlinjer – SOSFS 2011:5)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

9.1 Mottaga, dokumentera och avhjälpa eller undanröja 
missförhållandet eller risken för ett missförhållande

14 kap 6 § SoL Enhetschef

9.2 Beslut att utredning skall inledas eller inte 14 kap 6 § SoL Kvalitetschef
9.3 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande 

eller risk för allvarligt missförhållande enligt SoL
14 kap 7 § SoL Socialchef

9.4 Ansvara för uppgifterna enligt SOSFS 2011:5 om 
den som annars ansvarar för uppgiften själv berörs 
av innehållet i rapporten; jäv

SOSFS 2011:5 
7 kap 1 §

Socialchef
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10 ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
10.1 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 § p 1 

Smittskyddslagen 
(2004:168)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

10.2 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap 12 § 
Smittskyddslagen 
(2004:168)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

10.3 Beslut att avvisa ombud eller biträde 14 § FL Socialchef

10.4 Beslut om att polisanmäla misstanke om brott som 
hindrar nämndens verksamhet 
(myndighetsutövning) eller vissa brott som riktar 
sig mot underårig

12 kap 10 § SoL 
1 kap 5 § SekrL
14 kap 2 § 3: st 
SekrL

Socialchef

10.5 Beslut om att anmäla misstanke om bedrägeri 9 kap 1 § BrB Enhetschef
10.6 Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens 

arkivreglemente
Socialchef

10.7 Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag 
eller motsvarande som inte innebär kommunal 
medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster

Socialchef Ansökta och 
beviljade bidrag ska 
återrapporteras till 
Kf (Kf § 72/2017)

10.8 Besluta i brådskande ärenden där sammanträde inte 
kan avvaktas

6 kap 39 § KL Ordförande

10.9 Avge yttrande till tillsynsmyndighet Socialchef
10.10 Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid allmän 

domstol eller förvaltningsdomstol
10 kap 2 § SoL Socialchef med rätt att 

vidaredelegera
10.11 Beslut att utse ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL Socialchef med rätt att 

vidaredelegera
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11 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
11.1 Ansvar för registerförteckning Kommunchef
11.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag GDPR art 15 Socialchef
11.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande 

utlämnande av registerutdrag
Socialchef

11.4 Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande 
av registerutdrag

Socialchef

11.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter

Socialchef

11.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden gällande 
rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Socialchef

11.7 Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, 
radering eller blockering av personuppgifter

Socialchef

11.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att teckna 
huvudavtalet
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Vonau § 13 Dnr VON 2019/12

Handlingsplaner gällande personalkontinuitet i 
hemtjänsten

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanerna och att 
lägga desamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
På vård och omsorgsnämndens sammanträde 2019-11-21 redovisade 
förvaltningen uppföljningen gällande personalkontinuitet i hemtjänsten.  Med 
anledning av resultatet gav vård och omsorgsnämnden i uppdrag åt 
egenregins hemtjänstområde Brösarp och Västra att inkomma med 
handlingsplan över hur kontinuiteten kan förbättras. Handlingsplanen ska 
redovisas till vård och omsorgsnämnden.

Handlingsplaner harupprättats med handlingsid VON 2020.124 för 
hemtjänst Brösarp och VON 2020.125 för hemtjänst västra.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanerna och att 
lägga desamma till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 13 forts

Beslutsunderlag
Handlingsplan personalkontinuitet Brösarp, handlingsid: VON 2020.124
handlingsplan personalkontinuitet hemtjänst väster, handlingsid: VON 
2020.125

Tidigare behandling
2019-11-21: Von § 77/2019
Avtalsuppföljning - Personalkontinuitet i hemtjänsten
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
Enhetschef Carola Lindgren
Enhetschef Michael Green
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            Handlingsplan gällande kontinuitet Brösarps hemtjänst

Bakgrund: I senaste mätningen låg Brösarps hemtjänst på Medel 17. Mätningen 
visar att Brösarps hemtjänst ligger över riksgenomsnittet. 

Åtgärd: För att förbättra personalkontinuiteten i Brösarps hemtjänst tillsätts 
följande åtgärder.

Åtgärd Hur ska det 
göras?

Vem ska göra det? När ska det 
göras?

När ska det 
följas upp?

HSL delegering ska inte påverka 
planeringen 

Personal ska 
erhålla utbildningar

Ec anmäler till 
utbildning

Under våren 
2020

Juni 2020

Planering ska utgå från 
personkontinuitet/kontaktmannaskap

Via 
planeringsverktyg 
Intraphone

Planeraren Fortlöpande vid 
planering

Juni 2020

Personal delas in i grupper/område 
för att förbättra personkontinuiteten 

Diskuteras på APT EC/Personal/Planerare APT mars 2020 Juni 2020

Egen regelbunden mätning Via Intraphone EC Var 8:e vecka Varje mättillfälle

Michael Green
Enhetschef Brösarp
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Vonau § 14 Dnr VON 2020/13

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 att anta plan för 2020 för uppföljning av 
avtal som upphandlats inom vård och omsorg samt för 
verksamhetsuppföljning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd 
ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för 
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Planen för 2020 års uppföljning har utarbetats av verksamheten och 
redovisas i särskilt dokument med handlingsid: Von 2020.123

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

Ansvarig för uppföljningen är kvalitetschef samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

Ekonomiska konsekvenser. Uppföljningen ska granska att de upphandlade 
verksamheterna motsvarar det som upphandlats vilket är ett krav för en god 
ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärendet. 

Miljöperspektivet har beaktats genom att uppföljning görs av att 
verksamheterna inom vård och omsorg levererar tjänster med god kvalitet till 
medborgare vilket bidrar till en socialt hållbar utveckling. 

82



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 14 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan för 2020 för uppföljning av 
avtal som upphandlats inom vård och omsorg samt verksamhetsuppföljning.  

Beslutsunderlag
Plan för Avtals -och verksamhetsuppföljning 2020, handlingsid: Von 
2020.123
_________

Beslutet skickas till:

kvalitetschef Christel Nilsson
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Stöd och omsorg

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 1 av 2

Plan 2020 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som utförs 
av privata utförare samt verksamhetsuppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan för 2020 för uppföljning av avtal inom vård 
och omsorg samt verksamhetsuppföljning.  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges 
program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 
följas upp. 

Pågående avtal:
 Det särskilda boendet Byavången, hemtjänstområde Centrum samt Valkyrian och 

hemtjänst Söder är utlagt på entreprenad och drivs av Förenade Care.
 Mottagning av trygghetslarm i ordinärt boende utförs av Tunstall Nordic. I avtalet 

ingår också inköp av trygghetstelefoner, tillbehör och registrerings-och 
övervakningssystem. 

Syftet är att följa upp i vilken utsträckning som leverantörerna har uppfyllt de krav som ställts 
i avtalen. Ett annat syfte med avtalsuppföljningen är att stimulera leverantörerna att förbättra 
kvaliteten av vården och omsorgen.

Avtalen med Förenade Care följs upp under första halvåret. Verksamhetscheferna får i förväg 
mallen för ifyllnad och därefter genomförs intervjuer med ledning och personal. Till 
uppföljningen används även resultat av brukarundersökningar, avvikelser, synpunkter och 
klagomål samt resultat från olika mätningar. Vid behov görs tillsyn på plats. 

  
Då vård -och omsorg också är lagstyrt och reglerat i föreskrifter behöver den årliga 
uppföljningen för att inte bli alltför omfattande fokusera granskningen på vissa områden. 
Motsvarande uppföljning görs på egenregins verksamheter. Målet med uppföljningen är 
förutom en jämlik vård och omsorg också att stimulera samtliga utförare att förbättra 
kvaliteten på verksamheten. En kvalitetsgrupp med utvald personal kommer att vara 
behjälpliga med granskningen.
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Stöd och omsorg

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 2 av 2

Prioriterade granskningsområden 2020 : 

- Det ska finnas lokala rutiner med ansvarsfördelning för att ta emot 
uppdrag/beställningar från myndigheten. 

- Egenkontroller ska genomföras och analyseras i verksamheterna

- Synpunkter/klagomål och händelserapportering ska registreras, utredas och 
analyseras för att användas i förbättringsarbetet. 

- Brukarens nycklar ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt av hemtjänsten. 

- Bemanningen på särskilt boende ska inte understiga avtalad personaltäthet. 

- Läkemedelshanteringen på boenden ska följa medicinskt ansvarigs rutiner. 

Avtal med Tunstall Nordic: 
- Larmmottagningen ska vara trygg och säker. Samtliga uppringningar ska 

besvaras. 
Avtalet med Tunstall Nordic följs upp genom stickprovskontroller av larmloggar. Två 
larmloggar väljs slumpvis ut varannan månad. 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Vonau § 15 Dnr VON 2018/61

Sammanställning av genomförd intern kontroll 
2019

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
genomförd intern kontroll för 2019 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetschefen har i särskilt dokument, handlingsid Von 2020.122 gjort en 
sammanställning av den genomförda intern kontroll som gjorts för 2019 
enligt beslutad internkontrollplan. Förskrivning av inkontinenshjälpmedel, 
LSS och SoL-beslut som överklagats samt utskrivning från slutenvård är det 
som granskats under 2019

Ekonomiska konsekvenser har beaktats genom den interna kontrollen.

Barnperspektivet, inte aktuell i ärendetypen.

Miljöperspektivet, inte aktuell i ärendetypen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
genomförd intern kontroll för 2019 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2019 - Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 
2018.582
Sammanställning resultat internkontroll 2019, handlingsid:  Von 2020.122
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Tidigare behandling
2018-10-25: Von § 82/2018 
Intern kontrollplan 2019 - vård och omsorgsnämnden

2019-04-25 Von § 36/2019 Uppföljning intern kontroll 2019 - vård och 
omsorgsnämnden

2019-09-04 Von § 56/2019 
Uppföljning intern kontroll 2019 - vård och omsorgsnämnden

2019-11-28 Von § 76/2019
Intern kontroll 2019 - Förskrivning av inkontinenshjälpmedel
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Uppföljning internkontrollplan 2019 – Vård och-omsorgsnämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Nämnden samlade bedömning visar att förvaltningen har en hög beredskap när det gäller hemtagning av kommuninvånare från sjukhus och det 
genomsnittliga måttet för hemtagning är långt under de 2,8 dagarna. Därför har heller inget betalningsansvar uppstått. Förvaltningen har också en god 
följsamhet till rutinen för överklagande och inga åtgärder behöver vidtas. 
När internkontrollen visade att det inte gick att utläsa om förskrivning av inkontinenshjälpmedel är anpassad till behovet beslutade nämnden att 
förvaltningen skulle vidta direktåtgärder: Ansvaret för förskrivning övergår till leg. sjuksköterska. Förskrivaren ska hålla sig väl förtrogen med 
utvecklingen inom inkontinensområdet vad gäller vård och behandling samt ha kunskap om upphandlade förbrukningsartiklar och brukaren får ett 
hjälpmedel som motsvarar behovet. 

 

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Direktåtgärd
Riskid Förskrivning av inkontinenshjälpmedel ökar och anpassas inte mot behov

Risk Riskvärde 2. Kostnad och förbrukning ökar, brukaren får inte det mest anpassade hjälpmedlet och verksamheten 
arbetar inte hållbart

Åtgärd -En ny rutin skapas där sjuksköterskan ansvarar för i nära samverkan med inkontinensombuden. 
-En uppföljning av vad orsaken är till den bristande dokumentationen. 
-Kartläggning av förskrivningen i ordinärt boende.
-Inventering av kunskapsläget hos både leg. personal och omvårdnads-personal. 
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Sammanfattande resultat 
av åtgärd

En totalundersökning har gjorts avseende sambandet mellan förskrivning och dokumentationen i 
omvårdnadsplanen på särskilt boende. Det går därför inte att utläsa om förskrivningen är anpassad till behovet.   
Beslut om föreslagna åtgärder fattas av voo 2019-11-21. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Endast hälften av de boende som fått ett inkontinenshjälp-medel förskrivet har en omvårdnads plan i sin journal. I 
befintliga omvårdnadsplaner hänvisas enbart till förskrivning i ordinationssystemet Sesam LMN. En bidragande 
orsak anses vara att förskrivnings-processen idag är fördelat på många olika personal och flera personal-kategorier. 

Granskningstidpunkt April till och med september

Utförd av Camilla Andersson, omsorgschef 

Granskning
Riskid 1 LSS och SoL-beslut som överklagats prövas inte vidare i nästa instans.

Risk Konsekvens; Vi använder oss inte av prejudicerande domar och går miste om att få besluten prövade till vår fördel. 
Rättssäkerhet innebär att handläggarens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Om den enskilde får rätt i den 
instansen ska handläggaren pröva att överklaga till kammarrätten. Kammarrrättens beslut kan överklagas i 
Regeringsrätten.  

Kontrollmoment Kontroll av samtliga avslagsbeslut som fattats av biståndshandläggare och LSS handläggare och som har 
överklagats och fått rätt i förvaltningsdomstol. 

Kontrollmetod Granskning av domar i Evolution. 

Omfattning/ avgränsning Gäller endast beslut som fått bifall i Förvaltningsrätten. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Förutom i ett ärende har vård och omsorgsnämndens avslagsbeslut fått rätt i förvaltningsdomstolen. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

I ett avslag som gällde ekonomiskt stöd för personlig assistans 2§ och 9§ LSS avstod vi från att överklaga vidare 
då en liknande dom fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. 
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Samtliga handläggare är väl medvetna om rutinen att avslagsbeslut ska prövas i nästa instans och lyfter då ärendet 
vidare till sin enhetschef. Först läser man in sig på liknande kammarrätts- eller domar från Högsta domstolen så att 
man inte riskerar domstolstolstrots. 
Inga vidare åtgärder bedöms behövas. 

Granskningstidpunkt Inför varje tertial samt vid årets slut.

Utförd av Kvalitetschef

Granskning
Riskid 2 Voo överskrider 2,8 dagar vid utskrivning från slutenvård. 

Risk Riskvärde 3. Konsekvens; ökade kostnader ca 7000 kr/dygn och ineffektiv vård för brukaren med risk för längre 
återhämtning. 

Kontrollmoment

Kontrollmetod Granskning av fakturaunderlag. 

Omfattning/ avgränsning Granskningstidpunkten är beroende av när region Skåne skickar ut länk till fakturaunderlaget. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Det har inte förekommit något betalningsansvar under hela året. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Region Skåne skickar ut fakturaunderlag i efterskott. Underlaget visar antalet vårddagar i genomsnitt. Underlaget 
kontrolleras och jämförs med handläggaren för Mina planer. Snittet var under 1,5 för samtliga månader 2019  

Då vård -och omsorg inför Trygg hemma under 2020 så kommer förvaltningen även i fortsättningen att klara tiden 
för hemgång utan betalningsansvar. 

Granskningstidpunkt Mars- september- januari (2020)

Utförd av Kvalitetschef
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019 Ärende VON 2018/61

Riskanalys Vård- och omsorgsnämnden 

Verk-
samhet

Risk/ Händelse Konsekvens Hur undvika/minimera? Konsekvens Sannolikhet Risk-
värde

Löp-
nummer

VON LSS och SoL-beslut 
som överklagas prövas 
inte vidare i nästa 
instans
(CHRISTEL)

Vi använder oss inte av prejudice-
rande domar och går miste om att 
få besluten prövade

Vi står fast vid vårt beslut och 
går vi vidare till Kammarrätt i 
första hand

Ökad rättssäkerhet 1 2 2

VON VoO överskrider 2,8 
dagar vid utskrivning 
från slutenvård.
(Madeleine?)

Ökade kostnader för VoO och 
ineffektiv vård för brukaren med 
längre återhämtning.

1 3 3

VON Förskrivning av inkon-
tinenshjälpmedel ökar 
och anpassas inte mot 
behov 
(Camilla?)

Kostnad och förbrukning ökar, 
brukaren får inte det mest anpas-
sade hjälpmedlet och verksamhe-
ten arbetar inte hållbart

1 2 2
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019 Ärende VON 2018/61

Riskvärdering 

Allvarlig 2 3 4

Kännbar 1 2 3

Lindrig 0 1 2

Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik

sannolikhet

ko
ns

ek
ve

ns

Riskvärdering

Risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
Risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019 Ärende VON 2018/61

Intern kontrollplan 2019 för Vård och omsorgsnämnden

Matris 
nr

Process/rutin/sy-
stem

Kontrollmoment, vad ska 
granskas

Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvantitet

Rapportering 
till

Riskbedömning
sannolikhet/kon-
sekvens

1 LSS och Solbeslut 
som överklagas 
prövas i nästa 
instans 

Att samtliga över-kla-
ganden ska prövas 

Avd.chef myn-
dighet/bistånd

Kontroll av samtliga 
överklagande

Samtliga överklagade beslut 
prövas vidare.
Redovisning kvartalsvis.

VON 2

2 Utskrivning från 
slutenvården 
Region Skåne 
enligt avtal

Hur många dagar som 
Tomelilla har i snitt resp. 
som överskrider 2,8 
dagar

Verksamhets-
chef Vård och 
omsorg

Redovisning kvartalsvis. VON 3

3 Förskrivning 
inkontinenshjälp-
medel

Avdelningschef 
egenregi (?)

Redovisning 2 ggr/år, maj och 
november.

VON 2

Process för årlig intern kotrollplan

Intern Kontrollplan (enligt Reglemente för intern kontroll)
Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en riskanalys. 
Kontrollplanerna upprättas per nämnd. Beslutad kontrollplan skickas till kommunstyrelsen.

Uppföljning av intern kontrollplan
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till respektive nämnd.
Kontrollansvarig rapporterar på separat granskningsrapport utfallet av kontrollen, verksamhetschefen återrapporterar till nämnd enligt överenskommelse.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Vonau § 16 Dnr VON 2020/5

Intern kontrollplan 2020 - vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2020 med 
handlingsid: Von 2020.139

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-01-30 att 
risk id 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 13 i förvaltningens riskanalys, handlingsid: VON 
2020.18, ska ingå i nämndens interna kontrollplan för 2020. Utifrån beslutet 
har förvaltningen utarbetat ett förslag till intern kontrollplan för 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
internkontrollplanen.
Barnperspektivet
Förvaltningen har beaktat detta perspektiv för de risker där barn förekommer 
i verksamheten.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på detta perspektiv 
utifrån internkontrollplanen.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2020 med 
handlingsid: Von 2020.139
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

§ 16 forts

Beslutsunderlag
Internkontrollplan vård och omsorgsnämnden 2020, handlingsid: Von 
2020.139

Tidigare behandling
2020-01-30: Von § 9/2020 
Intern kontroll 2020 - vård och omsorgsnämnden
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Internkontrollplan 2020
Verksamhet: Vård- och omsorg

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

1 Vid hot och våld 
situation är det en 
risk då det är 
svårare att hantera 
situationen ensam

3 Orsaker till avvikelser 
där hot och våld 
förekommer

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

2 Missade insatser till 
brukarna pga 
bristande 
information eller 
kommunikation

3 Orsaker till avvikelser 
där missade insatser 
rapporterats 

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

3 Nyckelhanteringen 
av värdeskåpens 
nycklar kan leda till 
stöld genom att alla 
kan komma åt 
nycklarna

4 Lokala rutiner för 
nyckelhantering

Oanmälda besök i 
verksamheten

Alla verksamheter 
ska ha ett besök per 
år

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

4 Otillräcklig täckning i 
fastigheter kan göra 
att larmen inte 
fungerar eller det blir 
fördröjning av larm 
så personalen inte 
får dem i tid

4 Avvikelserapport-
eringen

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

6 Bristande kunskaper 
vid ordinering av 
inkontinenshjälp-
medel samt brister i 
uppföljning kan 
påverka livskvalitet 
negativt för patienter

4 Granskning av 
kursbevis och 
uppföljning i journaler

Genomförd utbildning 
med kunskapsbevis

Stickprov i 
journalerna med 1/3 
del av samtliga 
förskrivande 
sjuksköterskor

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköter-
ska

Vård- och 
omsorgsnämnd 

Tertial
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7 Brister i planeringen 
av heltid som norm 
riskerar att försämra  
personalkontinui-
teten

3 Kontinuitetsmätning i 
ordinärt boende

Egen mätning i 
planeringsverktyget och 
analys av resultatet

Inför varje 
tertialsredovisning

Enhetschefer 
för ordinärt 
boende

Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

8 Genomförande-
planer upprättas inte 
eller följs inte upp 
enligt de rutiner som 
finns vilket kan 
försämra brukarens 
möjlighet till 
medbestämmande

3 Genomförandeplaner Kontroll av att de 
upprättas inom 14 dagar 
samt att de följs upp inom 
6 månader

Särskilda boenden 
inom SoL och LSS

Enhetchefer 
för boenden

Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

13 Brister i kännedom 
om allas skyldighet 
att rapportera brister

3 Kännedom om rutin för 
rapportering av brister 
i verksamheten

Intervju enligt 
granskningsplan

Urval av ett antal 
verksamheter inom 
granskningsplan

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är med 
i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara intervjuer, 
enkäter, stickprov etc.

Omfattning/avgränsning
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Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 februari 2020

Justerandes sign

Vonau § 17 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut jan 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för januari 2020.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 januari-31 januari 2020:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg: 
januari: 138

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för januari 2020.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS januari 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.140
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning November December Januari
2000 Genomförandeplan ny 6 3 3

2010 Genomförandeplan uppföljning 19 40 32

2030 Genomförandeplan justerad 3 2 7

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 38 46 48

4002 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL avslag 1

4003 Tillfällig insats 3 1 1

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 2

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 11 15 9

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 7 10 9

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 8 5 8

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 6 4 1

4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1 1

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 3 2

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 4 1 3

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 7 6 10

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag
6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag 1

6003 Personkretstillhörighet 
6100 Ledsagarservice 9 kap  3§ LSS bifall 1

6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1 1 2

6300 Avlösarservice 9 kap 5§ LSS bifall 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 2 1

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag
6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1

6701
Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS 
delavslag

6702 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS  avslag 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall
6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 28

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
6902 Ers sjuklönekostnad avslag LSS §9p2
 SUMMA 124 167 138
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