
Tomelilla kommun
Vård och omsorgsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: torsdagen den 26 mars 2020 kl. 08.30

Plats: Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 - 3
2 Ändringar i föredragningslistan 4
3 Dialoger och informationsärenden 2020-03-26 2020/2 5 - 28
4 Val av ny ordförande och ledamot i vård och 

omsorgsnämndens arbetsutskott
2018/80 29 - 31

5 Mål 2021 vård och omsorgsnämnden 2020/22 32 - 34
6 Hyressättning 2020 för boenden inom vård och 

omsorg
2020/25 35 - 37

7 Patientsäkerhetsberättelse 2019 2020/23 38 - 51
8 Revisorernas granskning av färdtjänsten 2020/21 52 - 76
9 Uppföljning vårdprocess inkontinenshjälpmedel 2018/61 77 - 81
10 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan 

för 2022-2023
2020/14 82 - 92

11 Delegeringsbeslut februari 2020 2020/4 93 - 94
12 Anmälningsärenden 2019/1 95 - 97

Den som väljs 23/3 Olof Hammar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18123 Olof Hammar
E-post: kommun@tomelilla.se
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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     Vakant den 20/3 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

2020-02-27 Gunvor O och Kent 0

Vonau

2019-09-13: Peo Ö

2019-11-07: Mona N

2020-01-16 Mona N

2020-02-13 Kent O

2020-03-12 Mona
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1 (1)

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

  

 
  

 

 
  

 

4



1 (1)

Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 20 mars 2020 Dnr VON 2020/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden 2020-03-26

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. Uppdrag från Kf i budget 2020 – Unga i omsorgen 

(kommunikationsplan bifogas, Kvalitetsutvecklare Daniel Nielsen 
medverkar)

3. Färdtjänststatistik 2019 från Skånetrafiken (dokument bifogas)
4. Effekter av förändrade måltidstaxor 2020 (kvalitetschef Christel 

Nilsson medverkar)

  

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Kommunikationsplan 

UNGA I OMSORGEN

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att utreda konceptet om unga i omsorgen. Konceptet ska 
vara klart senast 31 mars 2020 samt vara infört senast vid halvårsskiftet 2020. Projektet sträcker sig in 
i 2021 och ska utvärderas i samband med tertialuppföljning 2 2021. Nämnden har tillförts 250 tkr för 
detta ändamål 2020.

Koncept
Ungdomarna som projektet vänder sig till är mellan 14-18 år och bor i Tomelilla kommun. En 
samordnande koordinator kommer att vara både ingång och stöd för ungdomarna. Koordinatorn 
kommer även att vara länken till vårdboendet. På boendena kommer vårdambassadörerna få en roll i 
att välkomna ungdomarna och introducera dem på boendet. Ungdomarna kommer att arbeta i grupper 
om två till sex med en mer erfaren teamledare och med aktiviteter som gynnar och är till glädje för de 
äldre. En utbildning och introduktion kommer att ges till teamledarna innan vi startar introduktionen för 
övriga. 

Innan ungdomarna börjar sina uppdrag på boendena kommer de att delta i en gemensam introduktion 
för ”Unga i omsorg” för att skapa tillhörighet och enhetlighet. På vårdboendet kommer det därefter 
hållas en lokal introduktion.

Projektet kommer att genomföras på alla äldreboende i Tomelilla kommun.

Syfte 
- Skapa ett mervärde för de äldre  
- Skapa intresse för att arbeta inom vård- och omsorg och därigenom underlätta framtida 

rekrytering
- Skapa förståelse och erfarenhetsutbyte över generationsgränser.

Kommunikativa utmaningar
- Vad ska projektet heta? Förslagsvis ”Omtänkare” som syftar både på omtanke och nytänk.

Övergripande budskap

- Jobba inom vård och omsorg och gör skillnad
- Jobba inom vård och omsorg och ha ett försprång in på arbetsmarknaden
- Generationsmöte mellan kommuninnevånare

Fördjupande/specifika budskap
- Ta med dig dina intressen in i omsorgen (spela musik, prata intresse, spela teater, baka, 

högläsning, lär ut digitalt mm)

Kommunens officiella talesperson
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- Daniel Nilsen

Målgrupper

Primära externa – unga som vill jobba inom vård och omsorg

Primära externa – föräldrar vars barn vill jobba inom vård och omsorg

Sekunder externa – media

Sekundära externa – ”branschen”

Exempel på bildmaterial: 
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Aktivitets-/tidplan 

Vad När Ansvarig
Pressmeddelande 1/5-2020 Kommunikation
Webbnyhet 1/5-2020 Kommunikation
Facebook 1/5-2020 Kommunikation
Ica-skärmar 1/5-2020 Kommunikation
Info på skolor 15/4-2020 Kvalitetsutvecklare
Interninformation 15/4-2020 Kommunikation
Sida på webben via Ung i 
Tomelilla

1/5-2020 Kommunikation

Ge vårdambassadörer material 15/4-2020 Kvalitetsutvecklare
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From:                                 Adam Pénzes
Sent:                                  Tue, 3 Mar 2020 13:20:49 +0000
To:                                      Nämndsbrevlåda KS
Subject:                             Färdtjänststatistik 2019
Attachments:                   Tomelilla 2019 helår NKI.pdf, Tomelilla 2019 helår.pdf

Hej,
 
Här kommer statistiken för 2019. Tacksam om det sprids till alla relevanta instanser. 
 
Vänligen observera punkterna nedan.
 

 Materialet kommer vara under utveckling under 2020. Innebär att den kan se annorlunda ut i 
kommande utskick, både visuellt och innehållsmässigt. Detta arbete görs tillsammans med er för 
att i förlängningen förbättra samhällsnyttan och ekonomin. I detta arbete tar vi tacksamt emot 
förslag på förbättringar från er.
 

 Var noga med att titta på skalorna i diagrammen, speciellt vid jämförelse mellan kvinnor och 
män. Alla skalor sätts automatiskt av Excel utefter det enskilda diagrammets data.

 
 Dippen i punktlighet under augusti 2017 på sida 5 berodde på ett systemfel. De resande ska inte 

ha påverkats, utan endast statistiken.
 

 Vill ni att jag presenterar informationen, eller om ni har frågor på materialet, så får ni gärna 
kontakta mig. Delar av det kommer presenteras på tjänstemannarådet nu i vår.
 

 Andel nöjda i diagrammet för ”nöjda kunder” visar andelen svarande som gav betyg 4-5 på en 
femgradig skala på respektive fråga. Var också observant på antal svarande eftersom en liten 
andel svarande av kommunbefolkningen inte resulterar i statistiskt säkerställd information. 

 
 
 
Med vänliga hälsningar,
 
Adam Pénzes
Verksamhetscontroller Serviceresor

Skånetrafiken
Postadress: 281 83 Hässleholm 
Besöksadress: Andra Avenyen 7
Telefon: 0451-28 86 35
Besök oss på skanetrafiken.se
Följ oss i våra sociala kanaler 
 
 
Med vänliga hälsningar,
 
Adam Pénzes
Verksamhetscontroller Serviceresor
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Skånetrafiken
Postadress: 281 83 Hässleholm 
Besöksadress: Andra Avenyen 7
Telefon: 0451-28 86 35
Besök oss på skanetrafiken.se
Följ oss i våra sociala kanaler 
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Andel nöjda kunder

Om du tänker generellt på dina färdtjänstresor, vilket betyg vill du ge hur
de fungerar överlag?

Om du tänker på dina färdtjänstresor generellt, vilket betyg vill du
generellt ge tryggheten när du gör en färdtjänstresa?

Vilket sammanfattande betyg vill du ge för hela resan om du tänker på
beställning, upphämtning och avlämning?

Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, det vill säga från
hämtning till lämning?
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Kristianstad
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Svarandepopulation

Om du tänker generellt på dina färdtjänstresor, vilket betyg vill du ge hur
de fungerar överlag?

Om du tänker på dina färdtjänstresor generellt, vilket betyg vill du
generellt ge tryggheten när du gör en färdtjänstresa?

Vilket sammanfattande betyg vill du ge för hela resan om du tänker på
beställning, upphämtning och avlämning?

Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, det vill säga från
hämtning till lämning?
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Summan av Antal Kolumnetiketter

Radetiketter Tomelilla Totalsumma

2019

Kv1 8 8

Kv2 8 8

Kv3 4 4

Kv4 12 12

Totalsumma 32 32
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Summan av Antal Kolumnetiketter

Radetiketter Tomelilla Totalsumma

2019

Kv1 8 8

Kv2 8 8

Kv3 4 4

Kv4 12 12

Totalsumma 32 32
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1 (2)

Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 20 mars 2020 Dnr VON 2018/80

vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Val av ny ordförande och ledamot i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott efter Gunnel 
Andersson (M)

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att utse … till ny ordförande och 
ledamot i vård och omsorgsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden ska enligt reglementet för nämnden bland sina 
ledamöter och ersättare utse tre ledamöter och tre ersättare till nämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022. 
Bland ledamöterna i arbetsutskottet ska också väljas en ordförande, en 1:e 
vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Nuvarande och ordförande Gunnel Andersson (M) har av hälsoskäl avsagt 
sig uppdraget som ordförande och ledamot i såväl nämnd som 
arbetsutskott. Avsägelsen till nämnden behandlas av kommunfullmäktige 
den 23 mars. Detta val handlar således om att utse en ny ordförande och 
ledamot till vård och omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Gunnel Andersson (M), handlingsid: Von 2020.223

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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2 (2)

Beslutet skickas till:

Löneavdelningen
Förtroendemannaregistret – Britt Ekstrand
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From: Gunnel Andersson
Sent: 04 mar 2020 09:43:52 +01:00
To: Johan Linander;Olof Hammar
Cc:
Subject: Uppsägning.

Till Kommunfullmäktige!
På grund av hälsoskäl avsäger jag mig min plats som nämndsordföranden och ledamot i Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott och nämnd och önskar att avsägelsen ska behandlas och beslutas 
av kommunfullmäktige den 23 mars 2020.
Mvh
Gunnel Andersson, Moderaterna.

Skickat från min iPad
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

Vonau § 20 Dnr VON 2020/22

Mål 2021 vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2020.204

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för 
Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om 
dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål.

Vård och omsorgsnämnden hade en måldag den 13 februari för att utarbeta 
mål för 2021. Eftersom budgetprocessen tidigarelagts inför budget 2021 har 
ännu ingen uppföljning skett av nämndens mål för 2020 och därför 
bestämdes att inför 2021 använda 2020 års mål som mall och utifrån dessa 
diskutera vilka justeringar som bedöms behöva göras. På måldagen 
bestämdes att endast göra en mindre justering i ett av målen. enligt följande:

Under målområde delaktighet och kommunikation lyder ett av nämndens två 
mål för 2020 att ”Delaktigheten och kommunikationen med 
kommuninvånarna inom nämndens verksamheter ökar”. Ordet ökar föreslås 
2021 bytas ut till ”breddas och fördjupas”

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om mål för 2021 innebär några 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i den meningen att målen även innefattar de 
verksamheter där barn är involverade
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

§ 20 forts

Miljöperspektivet
Målen att öka antalet digitala tjänster samt att motverka digitalt utanförskap 
bedöms vara positiva sett ut ett miljöperspektiv

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2020.204

Beslutsunderlag
Mål 2021 VON, handlingsid: Von 2020.204
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde

Målområde Nämndsmål  2021

1. Hållbar utveckling
Förenkling leder till att fler kan göra det som är
långsiktigt hållbart.

Verksamheternas digitala tjänster och
arbetsmetoder ökar.

God utbildning ges.

2. Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten i samhället ökar och invånarna
upplever att de kan påverka sin vardag.

Delaktigheten och kommunikationen med
kommuninvånarna inom nämndens
verksamheter breddas och fördjupas.

Livslångt lärande uppmuntras och människors
möjlighet till egen försörjning underlättas.

Verksamheterna motverkar digitalt
utanförskap för nämndens målgrupper.

3. Trygghet och hälsa
Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Samverkan med ideella aktörer och

civilsamhället förstärks.

Den upplevda tryggheten  ökar. Nämndens verksamheter upplevs som trygga
och tillgängliga.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

Vonau § 21 Dnr VON 2020/25

Hyressättning 2020 för boenden inom vård och 
omsorg

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror från 1 april 2020 i 
enlighet med bilagda handling med handlingsid: Von 2020.205 där respektive 
lägenhets hyra framgår.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut fattat av Vård och omsorgsnämnden 2016 ska en årlig 
hyreshöjning ske från den 1 april med riktpunkt på Österlenhems 
hyreshöjningar. Vid införandet av hyrestak för bostäder med särskild service 
2019 beslutades att årligen per den 1 april indexjustera hyrestaket med 
förändring i konsumentprisindex (KPI). 

Förvaltningen har räknat upp hyresnivån från 1 april 2020 enligt 
Österlenhems höjning av sina hyror vid samma tidpunkt. Hyreshöjningen är 
förhandlad till 1,89%. 

2018 beslutades om att införa fiber i särskilda boenden och bostad med 
särskild service som verksamheten hyr av Österlenhem. Den merkostnad 
som det innebär när projektet är färdigställt har lagts på kommunens hyra 
från 2019 då även vissa andra justeringar av hyreskontrakten gjordes. 
Merkostnaden för verksamheten avsågs sedan i sin tur läggas på 
månadskostnaden för hyra för den enskilde. Detta belopp uträknades till 55 
kr per lägenhet. I förvaltningens förslag till hyra har därför denna kostnad på 
55 kr lagt till utöver en uppräkning på 1,89% nu när projektet är färdigställt.

För de hyror som ingår i det beslutade hyrestaket för bostad med särskild 
service har en indexuppräkning med KPI skett med januari månad 2020 som 
riktpunkt och jämförelse med KPI för januari månad 2019. Detta medför en 
ökning med 1,3% av hyrestaket som därmed blir 6 585 kronor. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

§ 21 forts

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär hyresintäkter i nivå med antagen internbudget för 2020.

Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende.

Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror från 1 april 2020 i 
enlighet med bilagda handling med handlingsid: Von 2020.205 där respektive 
lägenhets hyra framgår.

Beslutsunderlag
Förslag till hyreshöjning inom vård och omsorg 2020, handlingsid: Von 
2020.205
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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HYROR PÅ BOENDEN INOM VÅRD OCH OMSORG

Antal Månadshyra Ökning Ny avgift Månadshyra
Boende lght m2 20190401 1,89% wifi* 20200401

Byavången 49
13 30 5 362 101 55 5 519
36 25-29 5 346 101 55 5 502

Valkyrian 40 30 5 479 104 55 5 637

Norrevång 27
5 lght korttids 5 58 6 971 132 7 103
ingår ej 1 31 5 057 96 5 152

15 29 4 805 91 4 896
3 26 4 353 82 4 435
1 25 4 228 80 4 308
1 23 3 949 75 4 024
1 20 3 605 68 3 674

Brinkehem 22
1 78 9 659 183 55 9 897
1 76 9 475 179 55 9 709
18 35 5 710 108 55 5 873
1 23 3 948 75 55 4 078
1 20 3 606 68 55 3 730

Brandkårsgatan 5
2 54 6 100 115 55 6 270
1 51 5 797 110 55 5 962
2 49 5 688 107 55 5 850

Solgläntan 6 54 4 223 80 4 303

Stafettgatan 7 35 5 798 110 5 908

Med hyrestak* Antal Månadshyra Ökning Månadshyra
Boende lght m2 20190401 1,3% 20200401
Stafettgatan 7 45 6 500 85 6 585

Nybogatan 5
3 52 6 500 85 6 585
2 52 6 500 85 6 585

* Förhandlat med Österlenhem 180613
** Enligt beslut följer boende med hyrestak konsumentprisindex. 
Ökning index januari 2020 i jämförelse med januari 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

Vonau § 22 Dnr VON 2020/23

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse 
2019, handlingsid: Von 2020.206, och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts.

Vård och omsorgsnämnden planerar, leder och kontrollerar verksamheten på 
ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) upprätthålls. Nämnden har fastställt övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följt upp och utvärderat 
målen, vilka återfinns i nämndens plan 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen får några 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.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

§ 22 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse 
2019, handlingsid: Von 2020.206, och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse år 2019, handlingsid: Von 2020.206
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Sammanfattning 
 

Året har präglats av att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kva-

litetsarbete även för hemsjukvården i Tomelilla kommun.  

Stort arbete har lagts på att bygga upp en struktur och identifiera vilka 

befintliga rutiner som finns och uppdatera dem samt ta fram processer 

men också nya rutiner.  

 

En arbetsförändring har genomförts då behörighet till patientjournaler 

har stramats åt. Sekretess finns för att skydda patientens personliga in-

tegritet. Att inte lämna ut uppgifter om patienten till obehöriga är en 

viktig förutsättning för förtroendet för vården. 

 

Personcentrerad vård är idag ett internationellt erkänt begrepp 

Både nationellt och internationellt har begreppet personcentrerad vård 

vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad.  

Teamarbetet, samverkan, Samordnad Individuell Plan (SIP), aktuella 

vårdplaner och kvalitetsregister så som Senior Alert och BPSD, är en 

arbetsstruktur som är påbörjad under 2019 för att vi ska nå målet att ar-

beta med personcentrerad vård. En omstart har därför skett när det gäl-

ler båda kvalitetsregistren och medicinska vårdplaner som har återin-

förts för att öka patientsäkerheten. 

  

Samverkan mellan vårdgivare har fortsatt och utökats. Samverkan med 

öppen psykiatrin har startat samt även samverkan med Närsjukvård 

Simrishamn. Sedan tidigare sker samverkan mellan Region Skåne och 

kommunerna i SöSk, medicinskt ansvariga sjuksköterskor i SöSk samt 

mellan Tomelilla kommun och vårdcentralerna i kommunen.  

 

En översyn och revidering har gjorts vad gäller utbildningsmaterialet 

och en översyn av delegeringsförfarandet. Det planeras också för inköp 

av ett system där vi själva kan skapa webbutbildningar. 

 

Omstart har skett när det gäller hygienombuden och antalet hygienom-

bud har ökat. 

 

I Hälso- och sjukvårdsavtalet under avsnitt E-hälsa och IT-stöd framgår 

följande ” Val av och implementering av beslutsstöd för medarbetare är 

en nödvändig del i det gemensamma arbetet på detta område. Syftet är 

att i samband med förändring av en patients tillstånd skapa ett säkert 

sätt att beskriva och kommunicera graden av förändring och behov, 

oavsett var i Skåne läkaren eller sjuksköterskan befinner sig.” Tomelilla 

kommun har utbildat 4 instruktörer i ViSam beslutstöd under 2019. 
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Inledning 
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, 

och 

• vilka resultat som uppnåtts. 

Då patientsäkerhetsberättelsen utgår ifrån hälso- och sjukvårdens an-

svarsområden används begreppet patient, och då man talar om social-

tjänstens ansvarsområde används begreppet brukare. I detta dokument 

kan därför båda begreppen förekomma.  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

Målet för 2019 patientsäkerhetsarbete har varit att bygga upp ett tydligt 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete även i hemsjukvården. 

Process för Hälso- och sjukvård är framtagen samt delprocesser. Nya 

rutiner har upprättats men även revidering av befintliga rutiner har skett 

under året. En kontinuerlig implementering av processer och rutiner har 

pågått parallellt.  

Arbetet beräknas fortgå under våren 2020. 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten 

så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjuk-

vårdslagen (HSL). Patienterna ska erbjudas trygg och lättillgänglig vård 

med god kontinuitet. Vården ska bedrivas med respekt för patienternas 

integritet och självbestämmande.  

 

Verksamhetschef  
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för att vården drivs 

utifrån gällande lagar, föreskrifter och rutiner fastställda av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS). I ansvaret ingår att se till att resursan-

vändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker vård 

samt att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och att anmäla 

hälso- och sjukvårdpersonal som utgör en patientsäkerhetsrisk, till In-

spektionen för vård och omsorg (IVO).  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säker-

het. MAS utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delege-

ring och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också 

att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser 

som kan leda till eller har lett till allvarlig skada eller sjukdom. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal  
Hälso- och sjukvårdspersonal, d v s sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster/fysioterapeuter har skyldighet att arbeta enligt vetenskap 

och beprövad erfarenhet och ska bidra till att hög patientsäkerhet upp-

rätthålls samt rapportera risker och negativa händelser till MAS och 

verksamhetschef.  

 

Omvårdnadspersonal  
Omvårdnadspersonalen har skyldighet att följa de riktlinjer och rutiner 

som styr hälso- och sjukvården. De ska medverka i patientsäkerhetsar-

betet och rapportera risker samt negativa händelser.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Det sker en kontinuerlig samverkan med andra vårdaktörer. 

• Tomelilla kommun har samverkansavtal med de tre vårdcen-

tralerna (VC) i kommunen, Capio Nova, VC Tomelilla samt VC 

Brösarp.  

• Samverkansmöten mellan MAS, Enhetschef sjuksköterskor, En-

hetschef rehabilitering samt Verksamhetschefer för de tre VC, 

sker 2–3 gånger per termin. 

• Samverkan sker också med Ystad lasarett, Närsjukvård Sim-

rishamn, ca 2–3 gånger/termin 

• MAS i Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Skurup och Tomelilla har 

månadsvis samverkansmöten. 

• Samverkan med Öppen Psykiatrin och Tomelillas MAS är pla-

nerade att starta januari 2020. Inledande samtal har skett 2019. 

• MAS i Tomelilla representerar SöSk i nätverksgrupp för läke-

medel i samverkan med Region Skånes Läkemedelsråd. 

  

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård sker via det 

webbaserade programmet Mina Planer, som är gemensamt för Skåne. 

Vid utskrivning från den slutna vården överförs nödvändig information 

för att säkerställa ett patientsäkert omhändertagande i kommunens hem-

sjukvård och i primärvården.  

När den enskilde har kvarvarande behov av insatser från både region 

och kommun i form av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst ska en 

Samordnad Individuell Plan, SIP, upprättas.  

Tomelilla kommun har ett team med spetskompetens för detta arbete, 

Samverkan vid utskrivnings team, SVU.  

Teamet består av en sjuksköterska, en fysioterapeut och en bistånds-

handläggare. Teamet har kontakt med läkare, från varje VC, på varda-

gar efter lunch, för att samordna patienters hemgång från slutenvården. 
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Patienters och anhöriga/närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och efter samtycke även anhöriga/närstående ska få möjlighet 

att 

• medverka vid upprättande av vårdplaner 

• medverka vid upprättande av SIP 

• bli informerade om när nationella studier genomförs 

• bli informerade vid utredning av vårdskador 

• bli informerade vart man vänder sig för att framföra synpunkter 

och klagomål 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som 

medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för patient. 

Den personal som upptäcker händelsen rapporterar direkt i avvikelsesy-

stemet.  

Händelserna utreds av ansvarig enhetschef tillsammans med den legiti-

merade personalen som behövs för utredning. 

Vid APT tas avvikelserna upp för att genom systematisk uppföljning 

öka kunskapen hos personalen om risker i hälso- och sjukvården så att 

riskerna minimeras genom förebyggande åtgärder samt genom utveckl-

ing av metoder och arbetssätt.  

Interna avvikelser 
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Fall och läkemedel är våra stora utmaningar. Läkemedelsutbildningar 

för omvårdnadspersonal sker kontinuerligt. Arbetsterapeut och  

sjukgymnaster/fysioterapeut erbjuder utbildning kontinuerligt för hante-

ring, skötsel av hjälpmedel samt även i förflyttningsteknik.  
 

Avvikelser gällande läkemedel har handlat om ej givna doser, fel delad 

dosett eller felaktigheter i delningsunderlaget. En ökning gällande lä-

kemedelsavvikelser har identifierats i sjuksköterskegruppen, oftast vid 

dosettdelning. En orsak som uppges är att det kan bero på att delning av 

dosett inte sker i en ostörd miljö, brister i läkarordinationer, otydliga 

ordinationer mm. När detta uppmärksammats har åtgärder satts in och 

felet rättats till utan konsekvens för patient. Strukturen vad gäller utred-

ning av avvikelser har setts över och alla utredningar gällande avvikel-

ser sker i samverkan mellan enhetschef och legitimerad personal. Ut-

vecklingen följs av MAS.  

 

Risk för att drabbas av en läkemedelsavvikelse för den enskilde patien-

ten i hemsjukvård är liten. Detta baseras på att det årligen sker ca 

500 000 överlämnande av läkemedel och antalet avvikelser är strax un-

der 800. 

 

Läkemedelshantering med en läkemedelsautomat Evondos har införts 

hos de patienter där vi kunnat se att de själva kan hantera sina dagliga 

intag. Från 3 stycken Evondos, ute hos patienter, till mellan 12–14 

stycken ute hos patienter vid årsskiftet. 

Externa avvikelser 
Som ett led i kvalitetssäkringen skickas avvikelserapport även till ex-

terna vårdgivare/aktörer då samverkade rutinerna inte följs.  

 

Följande antal avvikelser har översänts till externa verksamheter 

Avvikelser till: Sedan 1 april 2019  Att jämföra med 

2018 

Ystad sjukhus 20 14 

Simrishamns sjukhus 9 1 

Kristianstads sjukhus 1 1 

Malmö sjukhus 1 2 

Hässleholms sjukhus 0 0 

Lunds sjukhus 1 0 

Vårdcentraler 4 5 

Psykiatri Kristianstad 4 3 

Folktandvården 0 2 

Falck läkarbil 1 0 

HÖS 1 0 

Färdtjänst 1 0 

Humana assistans 3 0 

Totalt 46 28 
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Antalet avvikelser som skickats till externa verksamheter var 46 sedan 1 

april 2019, avvikelser före april månad går inte att särskilja i verksam-

hetssystemet Magna Cura och kan därför inte rapporteras. Den 1 april 

infördes ett nytt rapporteringssystem vilket innebär att alla externa av-

vikelser rapporterats på en avsedd blankett för just detta för att kunna 

synliggöras. Det ökade antalet beror troligen på detta nya rapporterings-

system.  

Lex Maria anmälan 
Det har inte skett någon anmälan enligt Lex Maria i Tomelilla Kommun 

under 2019 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Endast ett klagomål har inkommit och då till MAS via omvårdnadsper-

sonal. MAS utredde ärendet och återkopplade direkt till patienten och 

anhöriga, vilka blev nöjda med de åtgärder som vidtogs. Inga klagomål 

eller synpunkter har inkommit från Patientnämnden och Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO)  

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Översyn av rutiner, samverkansdokument, blanketter, arbetsgång etc.  

Det framkom att det saknas ledningssystem för hälso- och sjukvård. 

✓ Åtgärd; Framtagande av hälso- och sjukvårdsprocess med tillhö-

rande delprocesser.  

Granskning av följsamheten till basal omvårdnad så som att man arbetar 

med kvalitetsregistret Senior Alert, på särskilda boende. 

Det framkom att på Byavången används Senior Alert på alla brukare.  

På Valkyrian har uppföljningarna inte prioriterats. Övriga boende sak-

nas ett systematiskt arbetssätt. 

✓ Åtgärd; Framtagande av rutin. 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2, SOSFS:2011:9 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
enligt SOSFS: 2011:9 

Det saknades ett tydligt ledningssystem för hälso- och sjukvården, ruti-

ner var inte uppdaterade och processer saknades. 

Ledningssystemet ska användas för att 

• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens  

kvalitet 

• planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra  

verksamheten 
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Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsar-

bete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsar-

betet ska bestå av riskanalyser, egenkontroll och hantering av avvikel-

ser. 

Målet för 2019 har varit att bygga upp ett tydligt Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS: 2011:9 och skapa tydliga 

processer och rutiner.  

 

Sekretess 
Grundläggande bestämmelser är att det ska finnas en inre sekretess. Det 

vill säga att den som arbetar hos en vårdgivare (huvudman) får ta del av 

dokumenterade uppgifter i patientjournal, endast om han eller hon del-

tar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt 

arbete inom hälso- och sjukvården. Behörigheten ska begränsas till vad 

som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.  

I Tomlilla Kommun har inte behörigheten varit begränsad enlig ovan. 

Istället har samtlig omvårdnadspersonal haft behörighet samt dessutom 

krav på att vid minst 8 tillfällen per månad läsa patienternas journaler, 

för att vara uppdaterad om patientens hälsotillstånd samt vårdplaner. 

 

Omvårdnadspersonal är anställda under Socialtjänstlag (2001:453)  

och räknas som hälso- och sjukvårdspersonal endast vid de tillfällen då 

de utför arbetsuppgifter på delegering. De delegerade arbetsuppgifterna 

ska finnas tydligt dokumenterade i vårdplaner som ska finnas tillgäng-

liga för omvårdnadspersonalen så att de kan utföra den delegerade  

arbetsuppgiften patientsäkert. 

✓ Åtgärd, Behörigheter till patientjournaler har reducerats och be-

hörigheter har tagits bort. 

 

Regelbunden loggkontroll genomförs med avseende på säkerhet i hante-

ringen av den datoriserade patientjournalen. Loggarna analyseras med 

syfte att upptäcka otillbörlig journalöppning. Loggning och loggupp-

följning används som en preventiv skyddsåtgärd för att förhindra över-

trädelser enligt patientjournalslagstiftning. Så har tidigare inte skett i 

Tomelilla kommun. 

✓ Åtgärd; Ny rutin är framtagen. Loggkontroll görs numera sys-

tematiskt och återkommande  
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Skydds och begränsningsåtgärder 
Återkommande frågor vad gäller skydds och begränsningsåtgärder har 

inkommit till MAS. 

✓ Åtgärd; MAS har deltagit vid APT och pratat om vad som gäller 

samt visat en föreläsning av Petra Björne1 Forsknings och ut-

bildningskoordinator Malmö stad, Gruppen har sedan diskuterat 

i smågrupper eller helgrupp utifrån sina upplevelser och  

arbetssituation. Byavången, Centrums hemtjänst, Norrevång, 

Stafettgatans gruppboende samt Nybogatans gruppboende har 

deltagit.  

 

Hygienombud 
En omstart av att ha hygienombud ute i verksamheterna har skett  

under hösten. Intresset var stort, flera intresseanmälningar inkom, ca 25 

stycken.  

✓ Åtgärd; Ombuden kommer att gå en utbildning i maj 2020 som 

ges av Vårdhygien Region Skåne.  

 

Hygienhjälpmedel 
        Förbättrad vårdhygien/patientsäkerhet då hygienhjälpmedel i större    

        utsträckning skrotas istället för rekonditioneras.  

 

 Hjälpmedelsprodukter 

        Fler hjälpmedelsprodukter kommer att rekonditioneras på HÖS istället     

        för att det sker lokalt i Tomelilla. 

 

Mobil dokumentation  
        Ökad delaktighet och patientsäkerhet i och med mobil dokumentation   

        påbörjats av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  

 

Digitalsignering 
        Under 2019 upphandlades ett system för digital signering, vilket tas i   

        bruk under våren 2020.  

        Kopplat till detta system är också delegeringsförfarandet som därför  

        kommer att stängas ner i det befintliga verksamhetssystemet. 

        Digitalsignering gör att ansvarig sjuksköterska får en omedelbar signal  

        då ett överlämnade av läkemedel inte har skett. Detta ska ställas i  

        relation till att tidigare fick ansvarig sjuksköterska den informationen  

        först 3 månader efter då signeringslistorna överlämnats till ansvarig  

        sjuksköterska. Uppstramning av denna rutin skedde mars 2019 och då  

        till endast 1 månad. 

                                                      
1 fil dr i kognitionsvetenskap och forskare vid Lunds universitet. 
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

MAS genomförde en riskanalys då behörigheten till patientjournalen 

åtstramades. Då legitimerad personal alltid ska skriva vårdplaner och de 

ska finnas tillgängliga hos patienten bedömdes att det inte fanns någon 

risk. Den information som behövs för att utföra en delegerad arbetsupp-

gift ska kunna inhämtas från vårdplanen och vid teamträffar ska inform-

ationsöverföring (rapportering) ske. Rapporteringen som mottas ska do-

kumenteras i respektive journal. 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Inga betydande händelser - vårdskador har förekommit under 2019. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Åtgärden att åtstrama behörigheter till patientjournaler samt införa kon-

tinuerlig loggkontroll har varit en viktig åtgärd för att säkra olovlig åt-

komst till patientjournal.  

 

Dokumentation enligt ICF (Internationell klassifikation av funktionstill-

stånd, funktionshinder och hälsa – barn- och ungdomsversionen) 

påbörjades i verksamhetssystemet maj 2019. Journalgranskning påbör-

jades sent i december 2019 och ska fortgå och utvecklas under 2020. 

Mål och strategier för kommande år 
• Fortsätta arbetet med att hitta strukturer i samverkan i den egna 

organisationen. 

• Strukturerad journalgranskning av det befintliga verksamhetssy-

stemet. 

• Systematiskt förbättringsarbete ska ske genom att utöka arbetet 

med de nationella kvalitetsregistren så som Senior Alert, BPSD 

och Palliativregistret. 

• Utvecklingen av den nya struktur vad gäller utredning av avvi-

kelser ska följs av MAS.  

• Rutin för Basalhygien ska följas. Hygienombuden kommer att 

genomföra en granskning ute i verksamheterna under våren och 

hösten. Granskningen skall rapporteras till MAS som samman-

ställer resultatet. Hygienombuden kommer i maj månad att ge-

nomgå en -Hygienombudsutbildning- i regi av Vårdhygien Reg-

ion Skåne.   

• Samtliga verksamheter ska ha genomgått -Skydds och begräns-

ningsåtgärderutbildning/film/diskussion-. 

• Granskning av läkemedelshantering i särskilda boende kommer 

att genomföras under våren. 
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• Under april månad 2020 kommer ett digitalt signeringssystem 

att införas och ska användas vid överlämning av läkemedel och 

vid hälso- och sjukvårdsordinationer. Det innebär att  

omvårdnadspersonalen signerar utförda arbetsuppgifter med 

hjälp av en app som finns i arbetstelefonen. 

I telefonen får omvårdnadspersonalen översikt av ordinerade 

hälso- och sjukvårdsinsatser så som läkemedel, individuell trä-

ning med mera, samt att kunna signera när en insats är utförd. 

Det finns många fördelar med digitala signeringslistor, Patient-

säkerheten ökar då medarbetarna får en tydligare  

            överblick över patientens behov.  

            Systemet varnar om en signering uteblir eller om det inte  

            görs i tid och åtgärder kan vidtas omgående.  

Det blir enklare rapportering och säkrare uppföljning och hante-

ring vid eventuella avvikelser. 

• Beslutsstödet ViSam är ett verktyg för sjuksköterskor inom 

kommunal vård och omsorg vilket ska användas när den enskil-

des hälsotillstånd försämrats. Checklistan i ViSam ger stöd för 

att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att be-

dömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal 

vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säk-

ras. Implementering av beslutstödet ViSam ska ske av våra 4 in-

struktörer under våren 2020. 

• Under 2020 kommer arbetsterapeuter och sjukgymnas-

ter/fysioterapeuter utöka sitt arbete med mobil dokumentation 

till att gälla vid minst 25 % av patientbesöken.  

• Förbättrad vårdhygien och där med patientsäkerhet då hygien-

hjälpmedel i större utsträckning skrotas istället för rekondition-

eras. Under 2020 kommer fler hjälpmedelsprodukter att rekon-

ditioneras på HÖS istället för lokalt i Tomelilla. 

• Under 2020 kommer ett nytt arbetssätt, -Trygg hemma-, att im-

plementeras. Arbetssättet kommer initialt att gälla vid hem-

gångar från sjukhuset men målet är att det inom 5 år ska genom-

syra hela vård- och omsorgsverksamheten. 

• De gemensamma för målen 2020 är att öka självständigheten, 

delaktigheten och patientsäkerheten för våra medborgare. 

I beskrivningar av personcentrerad vård, betonas att personer 

med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder, 

inte främst bör betraktas utifrån ohälsotillståndet eller  

Funktionshindret, utan att istället i högre grad fokusera på de re-

surser varje person har och vad det innebär att vara människa 

och i behov av vård. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

Vonau § 23 Dnr VON 2020/21

Revisorernas granskning av färdtjänsten

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och översända detsamma till 
revisorerna.

Ärendebeskrivning
Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Tomelilla kommun 
som överlåtit uppgiften till Region Skåne? 
Helseplan Consulting Group AB har gjort en granskning på uppdrag av 
revisorerna i Region Skåne. En skriftlig rapport omfattande Tomelilla 
kommun överlämnades till revisorerna i januari 2020 som beslutade att 
översända rapporten till vård -och omsorgsnämnden för yttrande. 

Delat ansvar för utveckling av färdtjänsten
Tomelilla kommun överlät ansvaret att utföra färdtjänsten i kommunen till 
Region Skåne 2010. Ansvarig nämnd för färdtjänsten i Tomelilla är sedan 
2019 Vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har varit kostnadsansvariga 
sedan överlåtelsen. I slutet av 2019 utsåg vård -och omsorgsnämnden 
undertecknad till kontaktperson så att kommunen blev representerad på årets 
sista tjänstemanna- och samrådsmöte. Nämnden förste och andre ordförande 
sitter i politikerrådet. 
2018 gjordes en ny överenskommelse både angående finansiering och att 
ansvaret för att utveckla och kostnadseffektivisera färdtjänsten delas av 
Region Skåne och kommunen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

§ 23 forts

Ny överenskommelse och ökade kostnader
Färdtjänstbudgeten ökade med 1 milj kronor jämfört med 2017 års budget till 
3 420 000 kronor. Kostnaden debiteras i enlighet med följande fördelning; 

 Myndighetsutövning – antal befintliga färdtjänsttillstånd
 Beställningscentral – antalet resor
 Trafikkostnader- en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd 

baserat på en kostnad per resa och kilometer
 Övriga kostnader – antalet resor 

§

Färdtjänsten bedrivs till stor del ändamålsenligt
Den övergripande bedömningen i rapporten är att färdtjänsten till stor del 
bedrivs ändamålsenligt i kommunen. Kommunen ansvarar för information 
och kommunikation internt samt för att föra dialoger med Regionen. Det 
finns representanter både i politikerrådet och i tjänstemannarådet. 
Bedömningen är också att kommunen till stor del har fullgjort sitt ansvar 
enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelsen och vård och 
omsorgsnämnden har delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på 
så sätt följa arbetet.

Följande brister i samverkansavtalet lyfts i rapporten:
1. Säkerställa att det finns utsedda representanter som deltar i Skånetrafikens 

kundråd.
2. Internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggöra hur överenskommelsens 

ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att 
verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

3. Skapa en struktur för hur kommunen kan arbeta med uppföljningen av 
kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

4. Säkerställa att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med 
uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka 
sina kostnader.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

§ 23 forts

Utsedda kundråd 
Vård och omsorgsnämnden har vidtagit åtgärder för att säkra upp att 
kommunen har representerats i kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare 
utsett representant har fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i 
kundrådet och har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska 
sårbarheten; Leif Norlin och Anita Larsson. Skånetrafiken har meddelats 
namnen. 
Kommunens representanter kommer att medverka i de samrådsmöten som 
Region Skåne kallar till. Det hade dock varit önskvärt att vissa av dom fysiska 
samrådsmöten i Hässleholm ersätts med digitala möten.  Det åtgår i princip 
en hel arbetsdag per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.  

Dialog om ansvarsfördelning 
Det är av största intresse för vård-och omsorgsnämnden att färdtjänsten 
bedrivs kostnadseffektivt. Vi ser fram mot en ökad dialog med Skånetrafiken 
och kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen behöver 
vara nämndsöverskridande så att vi kan informera Skånetrafiken om t ex 
§
bostadsbyggande (seniorboende, särskilda boende) som kan påverka 
resandet. Överenskommelsen gäller också att se till att den nationella 
vägdatabasen är uppdaterad och att vi deltar i Region Skånes 
tillgänglighetsarbete. 

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per tusen 
invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses både i förhållande 
till antalet äldre i kommunerna och till geografisk storlek. Antalet med 
färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20 % utnyttjar inte färdtjänsten men 
kommunen betalar per tillstånd. 

De flesta är nöjda med färdtjänsten?
Hittills har nämnden endast fått redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, 
och inte på kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns 
en tydlig struktur med både representanter i råden och för återföring till 
nämnden för att arbeta med kundnöjdheten. 
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§ 23 forts

Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden 
Inför överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas begränsade 
möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de ska svara för 50 % av alla 
kostnader. Möjligheterna att påverka är begränsade och det finns inga 
incitament för Region Skåne att hålla nere de administrativa kostnaderna. 
Avgörande blir istället hur Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, 
utbyggnaden av kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras. 

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla möjlighet att 
påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta ett politiskt presidium, 
en styrgrupp, med beslutsmässiga representanter från regionen och de fyra 
hörnen. Ett arbetssätt som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i 
flera kommuner idag med ett gott resultat.

Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en kampanj för att få fler 
färdtjänstresenärer i kommunen att istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång 
till och närhet till kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men 
avståndet till närmsta buss- eller tågstation är av stor betydelse för personer 
med funktionsnedsättning. Den nuvarande ersättningsmodellen kompenserar 
inte ett sämre utbud av kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att 
kostnaderna ökar än mer för färdtjänsten i vår landsbygdskommun. 

Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå åtgärder för de 
dryg 20 % som inte nyttjar färdtjänsten. Idag har vi ingen kännedom om 
vilka eller varför. 

§
Ekonomiska konsekvenser 
Syftet med granskningen och nämndens åtgärder är att det bedrivs en 
effektiv färdtjänst.  

Barnperspektivet har beaktats 
Genom att få tillgång till detaljerad kundnöjdhet beaktas även barnresenärers 
behov. 

Miljöperspektivet
Upphandlad verksamhet har krav på ett aktivt miljöarbete. 
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§ 23 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och översända detsamma till 
revisorerna.

Beslutsunderlag
Helseplan rapport Granskning av färdtjänst_Tomelilla, handlingsid: Von 
2020.162.
Missiv granskning av färdtjänst, handlingsid: Von 2020.161.
Revisorerna § 7/2020, Granskning av färdtjänsten, handlingsid: Von 
2020.160.
Yttrande över granskning av färdtjänst, kvalitetschef Christel 

Nilsson,handlingsid: Von 2020.207
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden

56



TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
20 februari 2020

Justerandes sign

Rev § 7 Dnr KS 2020/17

Granskning av färdtjänsten

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
vård och omsorgsnämnden för yttrande senast 2020-04-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 juni 2019 att delta i en gemensam granskning 
av färdtjänsten och att göra det genom att använda den konsult, Helseplan 
Consulting Group AB, för granskningen som upphandlades av Region 
Skånes revisionskontor.
Granskningen genomfördes under hösten 2019 och avrapporterades till 
revisorerna i januari 2020 dels genom en muntlig avrapportering och dels i 
form av en skriftlig granskningsrapport.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
vård och omsorgsnämnden för yttrande senast 2020-04-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
Helseplan rapport Granskning av färdtjänst Tomelilla, handlingsid: Ks 
2020.510
Missiv granskning av färdtjänst, handlingsid: Ks 2020.641
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-02-04, handlingsid: 
Kfn 2020.683
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom
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1 Sammanfattning 

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB att göra en granskning av 
färdtjänst. Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i tolv 
kommuner som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och 
granskningen avser vård- och omsorgsnämnden.

Den övergripande revisionsfrågan och fyra delfrågor har besvarats genom dokumentstudier, 
semistrukturerade djupintervjuer samt enkät till ledamöter i nämnden. Granskningen har genomförts 
mellan september och december 2019.

Övergripande bedömning:

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Tomelilla kommun som överlåtit uppgiften till Region 
Skåne?

Vår bedömning är att färdtjänsten till stor del bedrivs ändamålsenligt i Tomelilla kommun. 

Bedömning av enskilda revisionsfrågor:

1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för 
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med 
Region Skåne)

Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. 
Både kommunstyrelse och vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har delgetts 
protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet 
i kundråden som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän regelbundet deltar i sina 
respektive råd. 

2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i praktiken?

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun är tydlig men 
enbart till viss del fungerar i praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen är höga 
från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla färdtjänsten men inte vara överens om vem 
vilka förutsättningar som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning behöver ta ett 
strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina 
kostnader.

3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?

Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget 
är icke-signifikant. Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot bedömer vi att icke-
signifikant statistik kan ses som en indikation på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett 
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värde i att presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-signifikanta statistiska 
underlaget att kunderna i Tomelilla kommun till stor del är nöjda och upplever att färdtjänsten 
fungerar tillfredsställande. 

4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i 
kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader 
som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar den har 
möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för 
uppföljning tillhandahålls av Skånetrafiken i enlighet med överenskommelsen.

Vi rekommenderar:

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda representanter deltar i Skånetrafikens 
kundråd. 

 att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggör hur 
överenskommelsens ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att 
verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

 att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur kommunen kan arbeta med 
uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga strukturer för att 
arbeta med uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.
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2 Inledning

Enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst ansvarar kommunen för att 
kommuninvånarnas behov av färdtjänst och riksfärdtjänst tillgodoses. Såväl färdtjänst som 
riksfärdtjänst är en del av kollektivtrafiken och kommunen får, efter särskild överenskommelse, 
överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Sammanlagt 24 av 33 
kommuner i Skåne har överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i kommunen till Region Skåne.

Överenskommelsen är uppdaterad från och med 2019. Flertalet kommuner har i sina remissvar 
uttryckt missnöje mot den tjänst som de köper av Region Skåne. Detta på grund av de föreslagna 
kostnadsökningarna och upplevda kvalitetsbrister i tjänsterna.

2.1. Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en ändamålsenlig färdtjänst i tolv kommuner 
som överlåtit uppgiften till Region Skåne. Denna rapport omfattar Tomelilla kommun och granskningen 
avser vård- och omsorgsnämnden. 

Det bör noteras att en granskning av Region Skånes roll har genomförts parallellt med syfte att bedöma 
om Region Skåne bedriver en ändamålsenlig färdtjänst för de kommuner som överlåtit uppgiften till 
Skånetrafiken. Granskningen redovisas i en separat rapport. 

2.2. Revisionsfrågor 

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Tomelilla kommun som överlåtit uppgiften till Region Skåne?

Den övergripande revisionsfrågan är nedbruten i fyra delfrågor: 

1. Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för 
information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för dialog med 
Region Skåne)

2. Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och fungerande i praktiken?
3. Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar tillfredsställande?
4. Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i 

kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?

2.3. Revisionskriterier

Främst har följande bedömningskriterier utgjort grunden för revisionens analyser och 
rekommendationer: 

 Kommunallag (2017:725)
 Lag (1997:736) om färdtjänst
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 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och 

riksfärdtjänstlag 2019 samt tillhörande remissvar i förarbetet
 Reglemente för vård och omsorgsnämnden

2.4. Metod

Granskningsarbetet har genomförts med stöd av nedanstående metoder.

2.4.1. Dokumentgranskning

Helseplan har granskat styrande och redovisande dokument. Dokument som inkluderats i 
dokumentgranskningen är:

 Protokoll och beslut från kollektivtrafiknämnden i Region Skåne
 Protokoll och beslut från vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun
 Verksamhetsuppföljning 
 Avvikelserapportering
 Kundnöjdhetsundersökningar
 Rutiner och riktlinjer för Skånetrafikens beställningscentral, trafikledning och 

handläggning
 Motion och tillhörande underlag om att återta färdtjänsten i egen regi
 Minnesanteckningar från samråd
 Sändlistor för e-postutskick

Inom ramen för dokumentgranskningen har även statistik samlats in som omfattar framför allt 
resvanor och kundnöjdhet. 

2.4.2. Semistrukturerade djupintervjuer

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Sammanlagt har åtta intervjuer 
genomförts med enhetschef för färdtjänst, trafikutvecklare, controller samt verksamhetsutvecklare 
inom kvalitet vid Skånetrafiken, trafikdirektör i Region Skåne och ansvarig tjänsteman i kommunens 
förvaltning. 

2.4.3. Enkät

En enkät har digitalt skickats ut till ordförande och samtliga vice ordförande i ansvarig styrelse eller 
nämnd inom respektive kommun samt till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. I Tomelilla kommun 
har enkäten skickats ut till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden. Två ledamöter har besvarat enkäten.
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2.5. Projektorganisation

Projektledare från revisionskontoret i Region Skåne var Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal 
revisor. Kontaktperson från revisorskollegiet var ordförande Louise Rehn Winsborg och vice 
ordförande Lars-Erik Lövdén. Från Helseplan var Ulrike Deppert projektledare och Elina Sonnerstam 
och Nils Rydmarker konsulter. Expert var Bengt Andersson och kvalitetssäkringen gjordes av Niklas 
Källberg. Sakgranskning av respektive del har möjliggjorts för berörda respondenter. Granskningen 
genomfördes under perioden september till december 2019.

3 Bakgrund och nuläge

3.1. Bakgrund

Färdtjänst är enligt 1 § lagen (1997:736) om färdtjänst, FtjL, särskilt anordnade transporter för 
personer med funktionshinder. Syftet med färdtjänst är att säkerställa möjligheten för samtliga 
personer att färdas kollektivt. Det innebär att en resa med färdtjänst kan ta lika lång tid som en 
kollektiv resa med exempelvis buss. Vid färdtjänstresor reser passagerare tillsammans precis som i 
kollektivtrafiken. Färdtjänstresor är så kallad anropsstyrd trafik vilket betyder att de inte utförs enligt 
en fast tidtabell utan beställs i förväg hos Skånetrafikens beställningscentral. 

Riksfärdtjänst är benämningen för transport som sträcker sig över kommungränsen. Skånetrafikens 
färdtjänstområde omfattar hela Skåne och resenären kan dessutom resa till och från Laholms, 
Markaryds, Älmhults, Olofströms respektive Sölvesborgs kommuner. Det betyder att Skånetrafiken 
erbjuder ett större färdtjänstområde än det som utgörs av resenärens kommun. Detta gör att 
riksfärdtjänst inte blir aktuellt vid resor inom Skåne län eller till de angränsande kommuner som nämns 
ovan.  

Det krävs ett färdtjänsttillstånd för att resa med färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett färdtjänsttillstånd ska 
ges till den som har ”väsentliga svårigheter” att resa med allmänna kommunikationer. En individuell 
behovsprövning ligger till grund för ett beslut. Samtliga kommuner som har överlåtit färdtjänsten till 
Region Skåne har även överlåtit tillståndsprövningen och myndighetsutövningen till Skånetrafiken. För 
att göra en resa med riksfärdtjänst, det vill säga resa utanför Skånetrafikens betjäningsområde, 
behöver resenären ansöka särskilt om detta. 

Den individ som är beviljad färdtjänst får ett särskilt serviceresekort. Kortet gäller för resor med 
färdtjänst och ger även fria resor med bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken inom Region 
Skåne. Det finns en tydlig prislista för de resor som görs med färdtjänst och resan faktureras i 
efterhand. Rabatterade priser finns för personer under 18 år. Likaså specificerar förordning 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst individens kostnader för resor utanför 
kommunen. Eftersom Skånetrafiken erbjuder färdtjänst inom hela sitt betjäningsområde betyder 
riksfärdtjänst för kunder i Region Skåne resor utanför länet och utanför de angränsande kommunerna 
som nämns ovan.
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Överenskommelsen mellan Region Skåne och de 24 kommunerna uppdaterades 2019. I 
överenskommelsen anges att kommunens bidrag ska motsvara de faktiska kostnaderna för 
färdtjänsten i den egna kommunen samt att utvecklingen av färdtjänsten ska vara en gemensam 
angelägenhet för Region Skåne och kommunerna. Parterna ska utveckla en fördjupad dialog om 
färdtjänstens långsiktiga utveckling i syfte att skapa goda förutsättningar för en verksamhet av högsta 
kvalitet. Vidare regleras i överenskommelsen ansvarsområden samt former för dialog och uppföljning 
respektive ersättning och betalning. Tabell 1 anger de olika ansvarsområdena som åläggs Region Skåne 
respektive den enskilda kommunen.

Tabell 1 - Ansvarsområden enligt överenskommelsen.

 Ansvarsområden enligt överenskommelsen

Region Skåne Kommun

Ta fram och fastställa regelverk, resevillkor och 
egenavgifter.

Utse en kontaktperson för färdtjänst i 
kommunen som har det övergripande ansvaret 
för kommunens kontakt med Region 
Skåne/Skånetrafiken i färdtjänstfrågor. 

Ansökningar om tillstånd för färdtjänst 
respektive riksfärdtjänst bereds, prövas och 
beslutas enligt förutsättningarna i 
färdtjänstlagen respektive riksfärdtjänstlagen 
och antaget regelverk.

Se till att berörda verksamheter inom 
kommunen är väl införstådda med och insatta i 
Region Skånes regelverk, resevillkor och 
tillämpningsanvisningar för färdtjänst. 

Avgifter (egenavgifter) tas ut enligt fastställda 
grunder.

Informera Region Skåne/Skånetrafiken i frågor 
av betydelse för färdtjänstverksamheten. 

Upphandla, kontraktera och samordna 
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Medverka i de samrådsmöten som Region 
Skåne kallar till.

Både upphandlad verksamhet och verksamhet i 
egen regi följs upp regelbundet med fokus på 
kundkvalitet.

Se till att den nationella vägdatabasen är 
uppdaterad med den information som 
Kommunen ansvarar för och som Region Skåne 
behöver för att kunna utföra färdtjänst i 
kommunen. 

Redovisa utvalda nyckeltal på kommunnivå 
halvårsvis.

Delta i Region Skånes tillgänglighetsarbete 
genom att verka för att skapa framkomlighet för 
kollektivtrafiken. 

Informera Kommunen i frågor av betydelse för 
överenskommelsen.

Se till att de lokala handikappråden eller 
motsvarande utser två representanter att delta 
i Region Skånes kundråd för Serviceresor. 

Kalla till och genomföra politiska 
samrådsmöten, minst två gånger per år.
Kalla till och genomföra samrådsmöten på 
tjänstemannanivå, minst två gånger per år. 
Kalla till och genomföra kundrådsmöten minst 
två gånger per år. 
Informera kommunen om kundrådsmöten samt 
delge kommunen minnesanteckningar från 
mötena. 
Informera Kommunens berörda verksamheter 
om regelverk, resevillkor och 
tillämpningsanvisningar. 
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3.2. Nuläge

Tomelilla kommun (hädanefter Tomelilla) ligger i sydöstra Skåne och har 13 557 invånare (SCB 2018). 
Tomelilla överlät ansvaret att utföra färdtjänsten i kommunen till Region Skåne år 2010. År 2013 lades 
en motion fram som syftade till att kommunstyrelsen skulle tillsätta en utredning för att se över om 
färdtjänsten kunde återtas i egen regi. Motionen stödde sig på ett antal nyhetsartiklar som beskrev 
enskilda individers dåliga erfarenhet av färdtjänsten. En direkt fördel med att återta färdtjänsten i egen 
regi skulle enligt motionen vara ökad service. Det föreslagna anlitandet av lokala leverantörer skulle 
även leda till fler lokala arbetstillfällen samt kunskap om Österlen hos färdtjänstleverantörerna. 
Motionen avslogs av kommunfullmäktige med motiveringen att det var ett för stort åtagande vad 
gällde kompetens och resurser samt att kommunledningen uppdrogs att föra fram synpunkter på 
färdtjänstens utförande till Region Skåne och Skånetrafiken. 

I remissvaret till överenskommelsen ställde sig Tomelilla bakom det gemensamma yttrandet från 
sydöstra Skånes kommuner (SÖSK). Remissvaret tydliggör att kommunerna ser en väsentlig ökning av 
kostnaderna där Ystad beräknas ha en procentuell ökning på åtta procent. Kommunerna menar att 
denna ökning inte är i rimlig i förhållande till färdtjänsten som tillhandahålls av Region Skåne. 
Framförallt har kostnadsökningar setts inom områden som för kommunen är svårpåverkade såsom 
trafikledning och administration. Enligt remissvaret ser kommunerna inga incitament för Skånetrafiken 
att begränsa dessa kostnader. Inte heller den föreslagna modell där kostnaderna beräknas utifrån 
budget ger några signaler till Region Skåne att kostnaderna ska begränsas eller sänkas. Det finns en 
förståelse för att vissa av kostnaderna går att härleda till förbättrad kvalitet genom avtalsenliga löner 
och krav på certifierade förare men upplevelsen är att kostnaderna ökade redan innan den nya 
överenskommelsen trädde i kraft. Remissvaret från SÖSK poängterar att det är rimligt att varje 
kommun bär sina egna kostnader men att det finns mycket små möjligheter för densamma att påverka 
kostnadsutvecklingen. De kostnader som framförallt kan påverkas är myndighetsutövning, 
organisation av resor samt effektivitet i upphandlingar. Avslutningsvis står det att SÖSK inte godkänner 
förslaget till ny överenskommelse. De förändringar som kommunerna föreslår handlar bland annat om 
att den ekonomiska modellen måste innehålla incitament för Skånetrafiken att effektivisera sin 
verksamhet och att tydliggöra när statistik ska tillhandahållas. Region Skåne bör också vara ansvarig 
för de brister som uppstår i verksamheten där eventuella skadeståndsanspråk kan riktas mot 
myndigheten. Skånetrafiken har kommenterat remissvaret generellt och även genomfört revideringar 
i överenskommelsen. Bland annat har Skånetrafiken förtydligat vad som avses med stödfunktioner 
samt hur dessa är kopplade till färdtjänstområdet och därför ska bekostas av kommunerna. I sitt svar 
noterar Skånetrafiken också att kommunerna har möjlighet att påverka kostnaderna genom att till 
exempel styra över färdtjänstresenärer till kollektivtrafiken om kollektivtrafikutbudet är tillräckligt 
stort. 

Nettokostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst i Tomelilla uppgick till 3 420 000 kronor under 2018. 
Statistiken kommer från myndigheten Trafikanalys. Tomelilla erbjuder inte gratis kollektivtrafikresor 
för personer över 70 år eller 75 år vilket sker i sju av de tolv granskade kommunerna.

Nedan redovisas statistik avseende färdtjänst i Tomelilla i relation till de elva övriga granskade 
kommunerna samt Region Skåne och Riket. Samtliga data kommer från Trafikanalys och redovisas för 
2018. Undantaget är data för Svedala i figur 1 som kommer från Svedala kommun. I Tomelilla finns 473 
personer med färdtjänsttillstånd och 12 736 enkelresor med färdtjänst gjordes under 2018. Tomelilla 
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har näst högst antal personer med färdtjänsttillstånd (35) per 1 000 av befolkningen, se figur 1. Detta 
är högre än genomsnittet för såväl Region Skåne som för Riket. Kommunen ligger lågt vad gäller antal 
enkelresor per person med färdtjänsttillstånd (27), se figur 2.

Figur 1 - Antal personer med färdtjänsttillstånd per 1 000 av befolkningen. Källa: Trafikanalys och Svedala kommun.

Figur 2 - Antal enkelresor per person med färdtjänsttillstånd. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.
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I Tomelilla har 80 procent av de personer som innehar färdtjänsttillstånd nyttjat färdtjänsten, se figur 
3. 

Figur 3 - Andel av de med färdtjänsttillstånd som har nyttjat färdtjänsten. Källa: Trafikanalys.
*Svedala har inte kunnat redovisa data.

Totalt fem personer nyttjade riksfärdtjänsten under 2018 och två enkelresor gjordes per person som 
nyttjat riksfärdtjänsten, se figur 4.

Figur 4 - Nyttjande av riksfärdtjänst. Källa: Trafikanalys. 
*Åstorp och Skurup saknar statistiskt underlag.
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4 Iakttagelser, bedömning och rekommendationer

4.1. Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen

Detta avsnitt besvarar fråga 1: ”Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen? (Bland 
annat ansvaret för information och kommunikation inom den egna organisationen samt ansvaret för 
dialog med Region Skåne)”.

4.1.1. Iakttagelser

I Tomelilla kommun har ansvaret för färdtjänstfrågorna tidigare legat under 
samhällsbyggnadsnämnden. Eftersom det är vård- och omsorgsförvaltningen som bär 
kostnadsansvaret för tjänsten har ansvaret flyttats till vård- och omsorgsnämnden. I arbetet har en ny 
tjänsteman utsetts som kontaktperson för färdtjänstfrågorna och hen uppger att kommunen har 
försäkra sig om en samverkan för att hålla en fortsatt hör kompetens kring kommunens ansvar i dessa 
frågor. Kontaktpersonen uppger att hen deltar i tjänstemannaråden som anordnas av Region Skåne. 
Dokumentstudierna visar på en låg grad av deltagande i råden. Det betyder att tjänstemannen enbart 
har deltagit vid ett av de tre senaste mötena. De intervjuade tjänstemännen i Tomelilla uppger att 
minnesanteckningarna skickas vidare till berörda inom förvaltningen vilket medför att fler får ta del av 
informationen. När ny information finns som till exempel avser förändringar i regelverket sprids den 
också till exempelvis biståndshandläggare, enhetschefer och andra berörda nyckelpersoner som 
personal på dagverksamheter. Tjänstemännen menar också att det bör vara aktuellt att se över om 
råden inte bara kan bli mer relevanta innehållsmässigt utan också om det finns möjligheter att till 
exempel delta på distans och att mötet sker digitalt. Dels för att underlätta för fler att medverka, dels 
för att tjänstemannens arbetstid då kan nyttjas mer effektivt. Det skulle också underlätta för 
representanter i politikerrådet och kundrådet, menar kontaktpersonen.

I samband med att överenskommelsen togs fram var också tjänstemannen med på 
nämndssammanträden för att besvara frågor och stötta i skrivandet av remissvar. I enkäten som 
riktade sig till nämndsledamöterna framkommer att dessa till viss del upplever att de får löpande 
information. Det underlag som framförallt tillhandahålls till nämnden är ekonomiska rapporter 
respektive muntliga dragningar med analys kopplat till utfall. Ledamöterna upplever till viss del att de 
får tillräcklig uppföljning av färdtjänstens utförande men upplever enbart till liten del att de har insyn 
i hur överenskommelsen är sammansatt. 

I intervjuer med representanter för Skånetrafiken framkommer att Skånetrafiken upplever att den 
interna kommunikationen inom respektive kommun till stor del inte fungerar. Respondenterna menar 
att frågor som påverkar färdtjänsten såsom placering av boenden inte i tillräckligt stor grad knyts till 
färdtjänstområdet. Vidare uppger respondenter hos Skånetrafiken att kommunerna i stort fullgör sitt 
ansvar men att det framför allt är svårt att uppnå dialogforum med kommunerna. I de samråd som 
Skånetrafiken enligt överenskommelsen kallar till deltar i genomsnitt hälften av alla kommuner som 
har överlämnat ansvaret för färdtjänst till Region Skåne. Deltagandet är generellt högre i kundrådet än 
i tjänstemannarådet och politikerrådet. Detta medför att kommunikationen mellan region och 
kommun till stor del sker skriftligen eftersom mötesanteckningar och underlag skickas ut per e-post. 
Tomelilla har ett högt deltagande i politikerråden vilket bekräftas av enkätsvaren där båda 

71



13

ledamöterna anger att de har blivit kallade till och deltagit rådsmöten under 2019 samt tagit del av 
minnesanteckningarna. Dokumentstudier visar däremot att ingen från Tomelilla har deltagit i ett 
kundråd. Enligt överenskommelsen är det kommunens ansvar att tillse att representanter till 
kundråden utses och kontaktpersonen meddelar att så har skett. 

4.1.2. Bedömning och rekommendation

Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. 
Både kommunstyrelse och vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har delgetts 
protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet 
i kundråden som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän regelbundet deltar i sina 
respektive råd. 

Helseplan rekommenderar

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda representanter deltar i Skånetrafikens 
kundråd.

4.2. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen i 
praktiken

Detta avsnitt besvarar fråga 2: ”Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen tydlig och 
fungerande i praktiken?”.

4.2.1. Iakttagelser

Tjänstemän i Tomelilla uppger att kommunens uppdrag och roll nu är tydligare än den var innan den 
nya överenskommelsen. Det som tjänstemännen i kommunen anser är otydligt är ansvaret för det 
strategiska arbetet. Det finns ingen handlingsplan för hur kommunen ska agera om till exempel antalet 
färdtjänsttillstånd och därmed kostnaderna ökar markant. Här finns det också svårigheten kring att 
verksamheterna ska informera kunderna men att dessa samtidigt inte ska marknadsföra 
Skånetrafikens tjänster. Det är en aktivitet som kan förändra användandet av färdtjänst och därigenom 
påverka kommunens kostnader.

I intervjuer med Region Skåne framkommer att Skånetrafiken generellt upplever att kommunerna inte 
arbetar tillräckligt för att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst. Det handlar exempelvis om att se 
över var verksamhet för vissa målgrupper som använder färdtjänsten utförs i kommunen för att med 
grund i detta skapa förutsättningar för samåkning. Kontaktpersonen i Tomelilla uppger att kommunens 
verksamheter redan är samlade, särskilt när dagverksamheten för demenssjuka för några år sedan 
flyttade till in i tätorten också. Tjänstemännen i Tomelilla menar att den statistik som tillhandahålls ger 
den information som efterfrågas enligt överenskommelsen men att förväntningarna trots detta är 
högre ställda. Det behövs ett förtydligande från Skånetrafiken på hur de tänker sig vad och vilket sätt 
kommunen kan påverka strategiskt i dessa frågor, menar kontaktpersonen. Syftet med att överlåta 
ansvaret till Region Skåne är att det ska tillhandahållas en god service åt kommunens medborgare 
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samtidigt som kostnaderna hålls på en rimlig nivå. Färdtjänstbudgeten för 2019 har ökat med 1 miljon 
kronor jämfört med 2017 års budget, vilket motsvarar en utökad budget med 44 procent. 
Helårsprognosen för 2019 påvisar ett underskott motsvarande 100 000 kronor jämfört mot 2019 års 
budget. Granskningen iakttar att ansvarsfördelningen, som redovisas i tabell 1, inte omfattar ett tydligt 
ansvar för delgivande av ekonomisk information utan att detta förväntas ske på de olika råden. Råden 
är också den kontaktyta som Skånetrafiken framför allt använder för att informera kommunen i frågor 
av betydelse för överenskommelsen.

Region Skåne anser att överenskommelsen tydliggör vilken part som bär vilket ansvar. Respondenter 
inom Skånetrafiken anser att det finns skillnader i hur väl överenskommelsens olika punkter uppfylls 
av kommunerna men att förväntningarna och ansvaret är klarlagda. 

4.2.2. Bedömning och rekommendation

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Tomelilla kommun är tydlig men 
enbart till viss del fungerar i praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen är höga 
från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla färdtjänsten men inte vara överens om vem 
vilka förutsättningar som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning behöver ta ett 
strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina 
kostnader.

Helseplan rekommenderar

 att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggör hur 
överenskommelsens ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att 
verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

4.3. Kundnöjdhet

Detta avsnitt besvarar fråga 3: ”Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande?”.

4.3.1. Iakttagelser

I samband med att Tomelilla överlät ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne överlämnades också 
hanteringen av kundnöjdhet och klagomål. Kommunens hemsida är den huvudsakliga kanalen för 
information om färdtjänst och där hänvisas till Skånetrafiken.

Den enskilda kommunen samlar inte in uppgifter om kundnöjdhet utan undersökningen genomförs av 
Svensk kollektivtrafik i samarbete med marknadsundersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av 
Skånetrafiken. De som intervjuas är ett urval av de resenärer som genomfört en färdtjänstresa dagen 
innan intervju. Kunderna får besvara frågor om beställning och bemötande samt intryck av resan. Enligt 
överenskommelsen ska statistik presenteras på kommunnivå från och med 2022. Anledningen till att 
så inte görs i nuläget är att Skånetrafiken ännu inte har kunnat säkerställa att det tillfrågade underlaget 
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per kommun är tillräckligt stort för att det ska bli statistiskt signifikant. Det betyder att i en kommun 
med ett lägre antal färdtjänsttillstånd och -resor kan enstaka svar ge ett stort utslag.

Upplevelsen hos de intervjuade tjänstemännen är att det finns en dialog med Skånetrafiken om de 
klagomål som framförs direkt till kommunen. De exempel som framförs handlar om bristande 
punktlighet samt att resenären inte släpps av vid rätt plats. Tjänstemännen är tydliga med att alla 
klagomål ska framföras till Skånetrafiken så att de registreras korrekt och kan leda till framtida 
förbättringar. Statistik över klagomål redovisas bland annat i den uppföljning som Skånetrafiken 
tillhandahåller kommunerna. Eftersom tjänstemännen inte har någon rättvis bild av kundnöjdheten 
menar de att det är svårt att uttala sig om huruvida kunderna anser att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande eller inte. Det framkommer däremot ett tydligt önskemål om kommunspecifik 
statistik så att Tomelilla kan bidra till arbetet med att åtgärda eventuella återkommande avvikelser.

Inom ramen för denna granskning har Skånetrafiken gett tillåtelse till att viss statistik presenteras. Den 
omfattar perioden januari – oktober 2019 (bortsett från indikatorn Väntetid i telefon som omfattar juli 
– oktober 2019). Som jämförelse används underlaget för Skånetrafikens hela färdtjänstområde. 
Kvalitetsmätningen som granskningen har tagit del av visar nöjdhet utifrån sex indikatorer: 
Bemötande, Väntetid i telefon, Förarens bemötande, Trygghet, Punktlighet samt Nöjdkundindex (NKI). 
Det ska noteras att siffrorna för Tomelilla inte är statistiskt signifikanta. Antal svaranden ligger mellan 
9 och 37 personer för respektive fråga. I nedan tabell visas resultaten för Tomelilla. 

Tabell 2 - Kundnöjdhet i Tomelilla kommun. Observera att siffrorna för Tomelilla kommun inte är statistiskt signifikanta. 
Siffrorna för Skånetrafiken är däremot statistiskt signifikanta. Källa: Skånetrafiken. 

Nyckeltal Tomelilla Genomsnitt Skånetrafiken Målnivå

Nöjdkundindex (NKI) 83 % 87 % 86 %
Bemötande 88 % 90 % 90 %
Väntetid i telefon 100 % 89 % 80 %
Förarens bemötande 95 % 90 % 90 %
Trygghet 78 % 75 % 76 %
Punktlighet 90 % 84 % 92 %

Den övergripande kundnöjdheten i Tomelilla är god. Statistiken visar att Tomelilla uppnår målnivån för 
indikatorerna Väntetid i telefon, Förarens bemötande samt Trygghet. För övriga indikatorer ligger 
statistiken nära uppsatta målnivåer. 

4.3.2. Bedömning och rekommendation

Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget 
är icke-signifikant. Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot bedömer vi att icke-
signifikant statistik kan ses som en indikation på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett 
värde i att presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-signifikanta statistiska 
underlaget att kunderna i Tomelilla till stor del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande. 
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Helseplan rekommenderar

 att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur kommunen kan arbeta med 
uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

4.4. Uppföljning och förbättringsåtgärder 

Detta avsnitt besvarar fråga 4: ”Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens kostnader och av hur 
färdtjänsten fungerar i kommunen? Resulterar uppföljningen i förbättringsåtgärder vid behov?”.

4.4.1. Iakttagelser

Den ekonomiska modellen är en självkostnadsmodell vilket innebär att kommunerna som har överlåtit 
sin färdtjänst till Region Skåne ska betala vad den faktiska tjänsten kostar. Kommunen betalar ett 
bidrag årligen och debiteringen utgår från Region Skånes budgeterade kostnad för verksamheten. 
Underlaget stäms av två gånger per år. Kostnaderna är fördelade på myndighetsutövning, 
beställningscentral och trafikkostnader samt ett procentuellt påslag för administrativa kostnader för 
färdtjänstverksamheten.

För att modellen ska bli rättvis kommunerna emellan används en fördelningsnyckel för de flesta av 
ovanstående kostnadsposter. Till exempel så baseras den enskilda kommunens kostnader för 
myndighetsutövningen på Region Skånes totala kostnader som divideras med det totala antalet 
beviljade färdtjänsttillstånd. Med myndighetsutövningen avses handläggningen av färdtjänsttillstånd. 
Detta ger en kostnad per beviljat färdtjänsttillstånd som multipliceras med antalet beviljade 
färdtjänsttillstånd i respektive kommun. Den andra fördelningsnyckeln som används är antalet utförda 
färdtjänstresor. Genom dessa fördelningsnycklar syftar den ekonomiska modellen till att skapa en 
rättvis ram för varje kommun. Det är också tänkt att skapa incitament för den enskilda kommunen att 
arbeta med sina egna färdtjänstresor för att minska de egna kostnaderna. I intervjuer och i enkäten 
framkommer generellt att kommunernas kostnader har ökat i och med den nya ekonomiska modellen. 

Vid intervju framkommer att tjänstemännen upplever att det är lättare att agera på en uppföljning 
som via statistik visar på förändringar i färdtjänsten. Samtidigt menar kontaktpersonen att det behövs 
gemensamma diskussioner kring hur kommunen strategiskt kan arbeta för att påverka sina kostnader, 
delvis med grund i uppföljningen. I nuläget diskuteras det inte i tjänstemannarådet, menar 
kontaktpersonen. Uppföljningen ger inte heller någon information om antal avslag för 
färdtjänsttillstånd i kommunen. Det är information som är nödvändig för att få en samlad bild av 
behovet av kommunikationerna i kommunen, säger kontaktpersonen. Genomgången av den 
uppföljning som skickas till kommunerna visar att Skånetrafiken i huvudsak levererar alla nyckeltal 
enligt överenskommelsen. Den uppföljning som saknas är framför allt andel (i procent) av befolkningen 
med färdtjänsttillstånd fördelat på kön och ålder samt andel (i procent) av de färdtjänstberättigade 
som har nyttjat färdtjänsten fördelat på kön och ålder. Indirekt har respektive kommun haft möjlighet 
att beräkna dessa nyckeltal eftersom Skånetrafiken har skickat ut detaljerad information om antal. 
Respondenter från Skånetrafiken anger att det är ett misstag från deras sida att statistiken inte har 
varit komplett. Uppföljningen har inte heller inkluderat information om antal kundärenden per 
kategori. Istället har antal kundärenden presenterats samlat. Detta beror enligt Skånetrafikens 

75



17

respondenter på tekniska skäl. Dessa har nu lösts och nästa uppföljning kommer att inkludera en 
fördelning per kategorinivå. I samband med genomgången av uppföljningen uppmärksammades också 
det faktum att Skånetrafiken inte hade skickat ut uppföljningen för första halvåret 2019.

Inga åtgärder har vidtagits baserat på den uppföljning som Skånetrafiken har tillhandahållit. 
Tjänstemännen i kommunen menar att verksamheterna själva eventuellt kan ha genomfört 
förbättringsåtgärder. Tjänstemännen och ledamöterna i nämnden upplever en begränsning i vilken typ 
av åtgärder som kan genomföras eftersom det är Skånetrafiken som står för myndighetsutövningen 
samt fastställandet av regelverket. Ett nästa steg är enligt kommunens tjänstemän att visa 
uppföljningen för ledningen i vård- och omsorgsförvaltningen för att där skapa intresse och förankring. 
En genomgång av protokollen för 2019 visar att nämnden har hanterat frågan om färdtjänst vid ett 
flertal tillfällen. Värt att belysa är att nämnden i mars 2019 noterade i årsbokslutet att kostnaden för 
2018 blev 250 000 kronor högre än den tilldelade budgetramen och att ledamöterna i juni 2019 fick en 
informativ dragning om överenskommelsen, ansvarsfördelningen och dess betydelse för kommunen 
av den dåvarande kontaktpersonen. Protokollen visar också att de politiker som deltar i Skånetrafikens 
politikerråd regelbundet återrapporterar till nämnden.

I enkäten framkommer att ledamöterna anser att det avsätts för lite eller rimligt med tid för att 
diskutera färdtjänstfrågorna. Båda ledamöter uppger också att de inte vet om kommunens bidrag 
motsvarar de faktiska kostnaderna för färdtjänst. 

4.4.2. Bedömning och rekommendation

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader 
som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka delar den har 
möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för 
uppföljning tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med överenskommelsen. Vi bedömer 
att kommunen behöver ta ett större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker 
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka sina kostnader.

Helseplan rekommenderar 

 att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga strukturer för att 
arbeta med uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

Vonau § 24 Dnr VON 2018/61

Uppföljning vårdprocess inkontinenshjälpmedel

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
genomförda åtgärder vad gäller förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Ärendebeskrivning
I vård och omsorgsnämndens interna kontrollplan för 2019 fanns en 
kontrollpunkt gällande förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Uppföljningen 
redovisades på vård och omsorgsnämndens sammanträde den 21 november 
2019, Von § 76/2019. Nämnden beslutade att godkänna redovisningen samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder. Åtgärderna 
är nu genomförda och redovisas i särskilt dokument med handlingsid Von 
2020.208

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Barnperspektivet ej relevant för detta ärende.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
genomförda åtgärder vad gäller förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

§ 24 forts

Beslutsunderlag
Uppföljning Vårdprocess inkontinenshjälpmedel, handlingsid: Von 2020.208

Tidigare behandling
Von § 76 2019, Intern kontroll 2019 - Förskrivning av inkontinenshjälpmedel
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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                                   Tomelilla 2020-02-10

Uppföljning Vårdprocess inkontinenshjälpmedel

Under 2019 har förvaltningen haft en internkontrollpunkt där risken har varit att ”Förskrivning 
av inkontinensmedel ökar och anpassas inte efter behov”.  Vid redovisningen av kontrollpunkten 
som begränsades till särskilt boende, så framkom ett antal brister och verksamhetens förslag på 
åtgärder/förbättringar presenterades. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomföra 
åtgärderna och inkomma med en redovisning på följande:

 Kartlägga ordinärt boende
 Kartlägga orsaker till bristerna i dokumentationen
 Revidera rutinen
 Inventera kunskapsläget hos legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Uppföljning på särskilt boende
En total undersökning har gjorts avseende sambandet mellan förskrivning och sjuksköterskans 
dokumentation i omvårdnadsplan. Samtliga patienter som bor på särskilt boende har undersökts. 
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Resultatet visar att tre av fyra områden har förbättras vid uppföljningen i januari. Andelen skrivna 
omvårdnadsplaner har ökat från 50 % till 77 %. Varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska fick 
utifrån uppföljningen meddelande om vilka patienter som hade en förskrivning men ingen 
dokumentation. Samtliga sjuksköterskor återkopplade inom 10 dagar att dokumentationen var 
gjord. Vid den tredje uppföljningen i februari månad fanns en omvårdnadsplan i patientjournalen 
för alla patienter (särskilt boende) som fått förskrivet inkontinenshjälpmedel.

En totalundersökning har gjorts utifrån de patienter som var inskrivna i hemsjukvården ordinärt 
boende 2019-12-18.
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Ordinärt boende 
December 2019

Totalen vid kartläggningen i januari 2020 visat att, inom ordinärt boende är andelen skrivna 
omvårdnadsplaner 62 %. Fortsatt arbete sker för att nå 100% som på särskilt boende. 
Anledningen till bristerna anses vara att nuvarande förskrivningsprocess lägger mycket av 
ansvaret på inkontinensombuden och det leder till att sjuksköterskan inte är involverad i 
utredningar och uppföljningar.

Rutin
 Rutinen är under revidering och sjuksköterskans ansvar kommer att öka gällande utredning, 
dokumentation och uppföljning. 
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Kunskapsinventering 
Sjuksköterskegruppen har idag sex distriktssköterskor, vari det ingår förskrivning av 
medicintekniska produkter.

Ungefär en tredjedel av sjuksköterskorna har gått en fem dagars utbildning om förskrivning.

Behov av fortsatt uppföljning
- Fortsatt uppföljning i ordinärt boende
- Uppmuntra samtliga sjuksköterskor till att genom gå socialstyrelsens web-utbildning inom 

området.
- Implementera den nya rutinen
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 20 mars 2020 Dnr VON 2020/14

kommunstyrelsens arbetsutskott

Vård och omsorgsnämndens 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med 
plan för 2022-2023

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt 
förvaltningens förslag med handlingsid: Von 2020.225

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser 
myndighetsutövning, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- 
och växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, 
rehabilitering, psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild 
service, daglig verksamhet och korttidstillsyn.

I beskrivningen av nämndens största och viktigaste utmaningar framgår att 
framtida kompetensförsörjning är en stor utmaning. Införandet nyligen av 
heltidsarbete som norm bör öka förutsättningarna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen.

Översynen av personlig assistans har pågått i flera år och i nuläget är det 
osäkert på vilket sätt olika förändringar i framtida lagstiftning kommer 
påverka kommunen. Dessutom har beslut om personlig assistans enligt 
LSS inom de områden där kommunen ansvarar för hela kostnaden ökat 
under senare år. Nya målgrupper kommer ställa större krav på extern och 
intern samverkan samt insatser som inte verksamheten erbjuder idag.

En gemensam strävan för samtliga verksamheter är ett rehabiliterande 
förhållningssätt där den stora utmaningen ligger i att förändra arbetssätt 
och tankesätt. 

Den senaste befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 80 och äldre 

82



2 (2)

kommer öka från 2018 med 22 procent fram till 2025 och med 34 procent 
fram till 2028. Samtidigt konstateras att det vid utgången av 2019 inte 
fanns några volymökningar i äldreomsorgen. Hur volymerna och 
insatsbehoven kommer utvecklas kommande år för särskilt boende och 
hemtjänst är osäkert.

Det tydliga behovet av omställning till digitala tjänster och digital teknik 
för att uppnå både nämndens mål och kommunens digitala strategi gör det 
nödvändigt att investeringsmedel tillförs inom nämndens ansvarsområde 
kommande år. Dessutom behöver en buss från 1999 inom daglig 
verksamhet bytas ut under 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 
gällande vård och omsorgsnämnden, socialchef Viweca Thoresson, 
handlingsid: Von 2020.225
Ksau § 23/2020 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023, handlingsid: Von 2020.137

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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VÅRD- OCH OMSORGNÄMND

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser myndighetsutövning, hemtjänst, 
hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, 
rehabilitering, psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig verksamhet och 
korttidstillsyn.

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

Framtida kompetensförsörjning driver en utveckling både att rekrytera rätt kompetens, behålla 
medarbetare och se över arbetssätt och tjänster. Heltidsarbete som norm ger bra förutsättningar att 
lyckas med kompetensförsörjningen men även en utmaning. Redan tidigt 2020 så har ytterligare ca 55 
medarbetare gått upp till en heltidsanställning. Utmaningen är att göra denna omställning utan ökade 
kostnader initialt. Det ställer stora krav på både organisationen och medarbetare.
 
Översynen av personlig assistans har pågått under flera år. Nyligen presenterades en utredning, som 
har som förslag att staten tar över hela ansvaret för den personliga assistansen. I november 2019 kom 
en lagändring om att andning och sondmatning kan bedömas tillhöra det grundläggande behovet. 
 Därutöver finns ett lagförslag, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, som föreslår att begreppet 
normalt föräldraansvar skrivs in i LSS och ska gälla för samtliga grundläggande och andra personliga 
behov. Försäkringskassan har också fått ett särskilt uppdrag att analysera och beskriva orsakerna till 
att antalet som beviljas assistansersättning av Försäkringskassan minskar. Hur detta påverkar oss har 
vi inte sett effekterna av ännu. 
Förändringar i lagstiftningen kan påverka kommunen åt båda håll. Ett förslag finns om att ta bort 
kommunens ansvar för ersättning av den merkostnad assistansutförare kan ansöka om för sjuklöner. 
Detta skulle ge en positiv effekt på ca 500 tkr om man tittar till de sista årens kostnader kommunen 
haft för denna ersättning. 

För personlig assistans enligt LSS, där grundläggande behov bedöms understiga 20 h per vecka 
ansvarar kommunen för samtliga kostnader i ärendet.  Dessa beslut har ökat de senaste åren. Då den 
genomsnittliga kostnaden är en miljon kronor per ärende och år, blir även några få nya ärenden 
kännbart för verksamheten.  

En ny målgrupp som uppmärksammats både inom socialpsykiatrin och försörjningsstöd, är unga 
vuxna, särskilt kvinnor med psykisk ohälsa.  Vissa studier visar att denna målgrupp med psykisk 
ohälsa nästan fördubblats de senaste 10 åren. Av den anledningen måste verksamheten utveckla även 
nya former av stöd där samverkan internt, externt och tillsammans med civilsamhället är centrala. 

Redan nu kan vi se att andelen barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser, ibland kombinerat 
med andra svårigheter, kommer att kräva insatser som verksamheterna inte erbjuder idag. 
Verksamheten behöver därför genomlysa LSS verksamheterna både avseende insatser och 
resursfördelning. För att lyckas behöver samverkan med skola och individ och familj utvecklas och 
samordnas.

En gemensam strävan för samtliga verksamheter är ett rehabiliterande förhållningssätt. Denna 
omställning kräver inte bara kompetens utan den stora utmaningen ligger i att förändra arbetssätt och 
tankesätt. Detta förändringsarbete sker via ständiga dialoger och analyser ute i verksamheten och med 
våra brukare.
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Den digitala transformationen innebär ny digital teknik, digitala tjänster och nya arbetssätt. 
Förflyttningen innebär mest troligt kostnader som inte inryms i befintlig budgetram och därför önskar 
vi investeringsmedel för detta, vilket beskrivs under rubriken investeringar. 

Att den ökade äldre befolkningen kommer kosta kommunerna mer än idag är känt för alla. Men 
genom att verksamheten kontinuerligt förändrar arbetssätt, arbetar till exempel mer rehabiliterande 
och inför digital teknik, så det är inte rättvisande att räkna på dagens förhållande och dra slutsatser att 
det ser lika ut om ett antal år vad avser andel invånare som är föremål för våra tjänster. Vi har ändå 
gjort några beräkningar för att ge lite olika bilder av vad framtiden kan innebära. 

Den senaste befolkningsprognosen kommunen har från början av 2019 har använts som utgångspunkt. 
Åldersgruppen 80 år och äldre beräknas i prognosen öka från år 2018 med 22% fram till år 2025 och 
med 34% fram till år 2028. Det visar att de närmsta åren som beskrivs i tabellen nedan inte har lika 
stora ökningar utan de förväntas uppstå senare.

Vi kan konstatera att det vid utgången av 2019 i äldreomsorgen inte fanns några volymökningar utan 
snarare tvärtom. Här kan andra faktorer ha betydelse, ändrat mönster i biståndsbedömning, 
möjligheten att tillgå tjänster av andra utförare osv. Det har skett en minskning av serviceinsatser 
(städ, tvätt, inköp), matdistribution och delegerad tid för rehab och sjukvård. 

Andelen invånare i ålder 80+ av den totala befolkningen var 2019 6,5%. Vi räknar främst den 
kategorin som målgrupp för äldreomsorgen. Tittar vi på andelen som har hemtjänst i ålder 80+ är den 
16,7%. Andelen i särskilt boende i åldern 80+ är 13,3%. 
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Skulle vi göra ett antagande att antalet brukare med hemtjänst ökar med 2% fram till 2023 skulle det 
innebära en ökning från 242 brukare till 247. Däremot vet vi inte hur många timmar per brukare som 
behöver utföras, de kan öka eller minska utan att antalet brukare förändras. Om andelen i särskilt 
boende ökar med 2% för samma period skulle det innebära 3 fler boendeplatser, alltså ingen större 
ökning. Räknar vi istället på en ökning motsvarande 5% för samma kategorier skulle det innebära 12 
fler brukare med hemtjänst och 7 fler boendeplatser.

Demografiska effekter 2021 2022 2023
 Ålder 65-79 år, antal 2557 2566 2587
 Ålder 80-100 år, antal  935 952 990 
 Ålder 65-79 år, %ökning jämförelse med utfall 2019 (2529 st.) 1,1% 1,5% 2,3%
Ålder 80-100 år, % ökning jämförelse med utfall 2019 (887 st.) 5,4% 7,3% 11,6%
Summa: Demografiska effekter 0 0 0

3. INVESTERINGSBUDGET
    (tkr)

Projekt 2021 2022 2023

 
Kontinuerligt verksamhetsbehov som utbyte inventarier, 
vårdsängar, trygghetslarm mm  1500 1500 1500

 
 

Digitala tjänster och teknik (hela ansvarsområdet Stöd
och omsorg)  1000 500 500
Minibuss daglig verksamhet (utbyte)  500 0 0

 Summa investeringar 3 000 2 000 2 000
     

Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande av ej i förväg 
ospecificerade behov i verksamheten. Efter framtagna behov har användandet av dessa medel därefter 
prioriterats av verksamhetsledningen och detta bör fortsätta på samma vis. 

Det tydliga behovet av omställning till digitala tjänster och digital teknik för att uppnå både nämndens 
mål och kommunens digitala strategi gör det nödvändigt med ett extra tillskott för att detta ska 
möjliggöras och det kan inte inrymmas i den sedan tidigare generella tilldelade investeringsramen. 

De önskade investeringsmedlen både för de generella investeringarna samt för digitalisering avser 
hela verksamhetsområdet Stöd och omsorg där en del investeringar kan komma att beröra 
ansvarsområden inom familjenämndens verksamhet varför beslut om eventuella investeringsmedel 
bör avser verksamhetsområdet Stöd och omsorg.

Daglig verksamhet använder i verksamheten en mindre buss från år 1999. Under flera år har den krävt 
omfattande renoveringar och att fortsätta med detta är inte längre ekonomiskt försvarbart.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 23 Dnr KS 2019/199

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Målarbete
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny målmodell. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Kommunfullmäktige 
beslutade om nedanstående övergripande mål; tre målområden med vardera 
två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete Kommunstyrelsen 
och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde. Utanför 
målarbetet ska även sådant som bedöms väsentligt att följas upp ske via olika 
nyckeltal. Möjlighet till benchmarking med andra kommuner ska vara en 
viktig komponent i mål- och uppföljningsarbetet.

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd 
och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Visionen
Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny vision pågått och den 
nya visionen ska enligt tidplan antas av kommunfullmäktige under våren 
2020.

För närvarande är visionen:

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i 
budgeten. Dessa mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning.

Enligt ekonomistyrningsreglementet utgör ekonomin gränsen för 
verksamhetens omfattning. Tomelilla kommun har ett relativt svagt 
ekonomiskt läge med en lägre resultatutveckling än övriga kommuner i Skåne 
samt en lägre soliditetsnivå än snittet. Resultatnivån behöver förbättras i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Detta skulle ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på 
så sätt slippa en ökad skuldsättning. En högre resultatnivå innebär också en 
större stabilitet för att möte framtida utmaningar i verksamheterna. 
Kostnaderna för kommunala tjänster beräknas öka betydligt snabbare än 
tidigare samtidigt som skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. 

Finansiella målen för 2020 
Resultatmål

 Resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska upp till lägst 2,0 % i genomsnitt under 
perioden 2020-2022

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå 

till max 12 % av totala skatteintäkter

Skuldmål
 Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska 

uppgå till minst 55 % i genomsnitt under perioden 2020-2022. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras, dvs nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten – och avloppsverksamhet som täcker sina 
kostnader via taxor kan finansiera investeringar genom att ta upp lån. 
Bedömning av hur detta påverkar taxenivåerna ska dock göras.

De finansiella målen för planperioden kan komma att revideras i samband 
med kommande budgetarbete.

Verksamhetsmål 2020
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en 
sammanvägd bedömning av kommunen samtliga mål, både finansiella och 
verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska 
minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  Enligt 
målmodellen utgör kommunstyrelsens verksamhetsmål budgetens mål för 
god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av måluppfyllnad 
2020 kommer dock även måluppfyllnaden för nämndernas måluppfyllas att 
beaktas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ska tas fram under 
arbetet med budgeten för kommande planperiod.

Intäkter och bidrag
Kommunen är beroende av en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Den 1 
november 2019 var antalet invånare 13 602 personer. Skatte- och 
statsbidragsprognosen för 2021-2023 bygger på en ökning med i snitt 50 
personer per år.

Prognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) används som 
underlag för beräkningarna av skatter och generella statsbidrag. Vidare utgår 
skatteprognosen utifrån oförändrad skattesats om 20,61 kronor.

Cirkulär 19:59 
(mnkr)

2019 2020 2021 2022 2023

Skatteintäkter 528,1 541,8 555,4 574,8 594,1
Generella bidrag och
Utjämning 195,6 221,9 229,2 233,8 237,3
Fastighetsavgift 31,3 32,6 37,4 37,4 37,4
Summa skatter o 
statsbidrag 755,0 796,3 822,0 846,0 868,8
Ökning 5,5% 3,2% 2,9% 2,7%
Verksamhetens 
nettokostnader inkl. 
avskrivningar

747,5 779,9 805,6 829,1 851,4

Resultat 7,5 16,4 16,4 16,9 17,4

Ekonomiska förutsättningar – år 2021
Skattesats 20,61 kr
Antal invånare1 13 640 st. 
Resultatmål2 2,0 %
Internränta 1,50 %
Kostnadskompensation3 2,5%%
Personalkostnadspålägg4 40,15% 
Reserv5 1,0% 

1 Avviker från SKL:s befolkningsprognos 
2. Motsvarar 16 miljoner kronor.
3 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR:s bedömning
4 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR: bedömning
5 Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 8 miljoner kronor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Investeringar
De budgeterade investeringarna uppgår år 2020 till totalt 73,6 mnkr varav 
den skattefinansierade verksamhetens andel uppgår till 51,6 mnkr och 
resterande 22 mnkr avser vatten – och avlopp. Denna investeringsnivå 
innebär att självfinansieringsgraden är 100 % för den skattefinansierade 
verksamheten.

 
Efter en period av år där självfinansieringsgraden av skattefinansierade 
investeringar understigit 100 % beräknas kommunens låneskuld uppgå till 
320 mnkr 2020-12-31. I dagsläget är de låga räntekostnaderna inte något 
större problem att hantera men dessa förutsättningar kommer inte att bestå i 
framtiden utan allt större del av driftbudgeten kommer att behöva använda 
för räntekostnader och avskrivningar när investeringsnivån är hög.

Självfinansieringsutrymmet för investeringsutrymmet motsvarar årets resultat 
+ avskrivningar, ca 65 mnkr för år 2021 när det gäller den skattefinansierade 
verksamheten. 

Reserver och speciella satsningar
För att möta oförutsedda kostnader och/eller förändrade förutsättningar 
finns ett behov av reserver. För 2020 har motsvarande 1 % av skatter o 
statsbidrag avsatts till oförutsett.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

91



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.301.
_________  

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

Vonau § 25 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut SoL och LSS februari 2020

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 februari-29 februari 2020
:
Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg: - februari 162.

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS februari 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.209

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning December Januari Februari
2000 Genomförandeplan ny 3 3 1

2010 Genomförandeplan uppföljning 40 32 19

2030 Genomförandeplan justerad 2 7 4

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 46 48 47

4002 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL avslag
4003 Tillfällig insats 1 1 4

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 2

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 15 9 8

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 10 9 6

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 5 8 10

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 4 1 10

4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1 1 1

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 2 10

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 1 3 5

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 1 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 6 10 9

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 2

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 1

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 2 3

6300 Avlösarservice 9 kap 5§ LSS bifall
6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1 1

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag 1

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
6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall
6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 28 15

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
6902 Ers sjuklönekostnad avslag LSS §9p2
 SUMMA 167 138 162
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 mars 2020

Justerandes sign

Vonau § 26 Dnr VON 2019/1

Anmälningsärenden 2019 vård och 
omsorgsnämnden

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

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas på dagens sammanträde:

1. Beslut i förvaltningsrätten gällande mål 47-20, 48-20 och 49-20. 
Förvaltningsrätten har beslutat att skriva av målen.

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

Beslutsunderlag
Beslut i mål nr 47-20, 48-20 och 49-20, avskrivna mål, handlingsid: Von 
2020.200
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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