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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     Marianne Åkerblad M
2  Mona Nihlén V
3     Peo Örnsved SD
4 Gunvor Olsson C
5 Axel Olsson S
6 Alexander Verweij Svensson 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

2020-03-26 Kent O

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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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 14 april 2020 Dnr VON 2020/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden 2020-04-30

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. Information från Skånetrafiken (dokument bifogade)
3. Kvalitetsberättelse 2019 (bifogat)
4. Uppdaterat årshjul för Von 2020

  

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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                                     2020 nr 1  

 

 

Hej!  

Detta år har verkligen fått en händelserik start. I dessa coronatider är vi på Serviceresor extra stolta och 

tacksamma för allas insats. Alla gör ett fantastiskt jobb – inte bara just nu. Utan alla dagar på året. Vi förstår att 

covid-19 väcker oro. Just nu gör vi vårt yttersta för att skydda både förare och kunder från smittspridning. Vi 

arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att få riktlinjer om hur smittade personer ska transporteras.  

Alla kunder reser nu i vårt nya biljettsystem, vi har startat upp färdtjänst i Burlövs kommun och vi har ingått nya 
trafikavtal med fullt fokus på miljö och hållbarhet. 

Dessutom har samtliga nyckeltal för Serviceresor i Skåne höjts med ett par procentenheter under 2019 jämfört 
med 2018. Framförallt känner våra kunder sig nöjdare med sin senaste resa. Andelen nöjda under 2019 är 87 
procent jämfört med 84 procent under 2018. Även betyget på vårt kundbemötande har ökat, från 87 procent 2018 
till 91 procent 2019. Detta beror bland annat på att vi under 2019 genomförde större utbildningsinsatser för att 
höja kvaliteten på hur vi möter våra kunder. Slutligen har vår punktlighet ökat med två procentenheter från 2018 
och ligger nu på 93 procent. 

Önskar dig en fin dag! 

Titti Unosdotter, affärsområdeschef Serviceresor 

 

Skånetrafiken tar över alla sjukresor i Skåne 

Från och med den 1 april tar Serviceresor ta över utförandet av sjukresor med personbil i Malmö stad, det 
vill säga ansvar för alla sjukresor i Skåne. Det betyder att folkbokförda i Malmö stad ska beställa en sjukresa 
direkt till Skånetrafikens beställningscentral på telefon 0771-77 44 11. Det blir enklare för kunder i Malmö att 
ringa ett enda nummer när de ska boka sjukresa och vården kan på ett smidigt sätt webboka alla sjukresor.  

 

Serviceresebiljetten 

I slutet av januari fick alla våra servicekunder sin nya 
serviceresebiljett tillsammans med ett informationsbrev och 
en serviceresebroschyr. Serviceresebiljetten fungerar 
ungefär som det gamla Jojo-kortet, det vill säga kunden 
betalar för sin färdtjänst, men reser fritt i kollektivtrafiken i 
Skåne. Till det nya kortet, som serviceresebiljetten är 
kopplad till kan kunden att koppla fler biljetter.  
 
Du kan läsa mer om serviceresebiljetten här 
 
Burlövs kommun blev nummer 25 

I februari blev Burlövs kommun den tjugofemte skånska 
kommunen att överlåta huvudansvaret för färdtjänsten till 
oss på Skånetrafiken. Målet vi siktar på är en bättre resa för våra nya kunder. Fler fordon i omlopp leder till 
bättre samordning och därmed större stabilitet. En annan stor fördel är den spetskompetens som finns på 
Skånetrafiken inom färdtjänstärenden, upphandling av fordon och trafikentreprenörer samt 
beställningsmottagning i egen regi. Vi ser fram emot att få samarbeta med Burlövs kommun. 
 
Kommunerna är vinnare i nytt avtal 

Från och med januari 2019 använder vi ett nytt avtal för färdtjänstresor. Tidigare betalade kommunerna en fast 
avgift för tjänsten medan vi nu debiterar de verkliga kostnaderna halvårsvis. Övergången har inneburit att flera 
kommuner har fått pengar tillbaka för en del av de fasta avgifter som redan hade betalats in under 2019. Hela 7 
miljoner kronor betalade vi ut. Förklaringen är att Serviceresor har lyckats minska kostnaderna trots att antalet 
färdtjänstresor ökar.  

Läs hela pressmeddelandet här  
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Nya trafikavtal med fokus på miljö och hållbarhet 

I februari startade Serviceresor upp nya avtal med trafikföretagen. Avtalen avser 154 gasfordon och två elfordon 
som kommer att köras i hela Skåne. Med ett ökat resande, högre kvalitetskrav och fler kommunsamarbeten ser vi 
ett behov av nya fordon. Fossilfritt är ett krav och de nya fordonen kommer att köras på biogas 100 eller grön el. I 
enlighet med Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsarbete är målet för Serviceresor att använda 100 procent 
förnybara bränslen i alla våra 377 fordon senast december 2020.  
 
Talande webb 

Nu har vi installerat hjälpmedlet talande webb på vår hemsida. Ikonen finns längst upp till höger på 

www.skanetrafiken.se. Talande webb är en funktion/hjälpmedel som gör att webben talar. Den används om en 

person hellre lyssnar än läser och har svårigheter att läsa eller skriva.  

 

Varma hälsningar  

Skånetrafiken Serviceresor 

 

 

8

http://www.skanetrafiken.se/


Hej och tack för att vi kunnat upprätta en kontakt mellan din kommun och Serviceresor via dig. I 
dagens rådande situationer finns ett stort behov av att snabbt och effektivt kommunicera om vad 
som händer i kommunerna och hos oss på Serviceresor. Idag har 25 kommuner överlåtit ansvaret för 
färdtjänsten till Skånetrafiken och vi ser en vinst i att få en överblick av hur olika kommuner hanterar 
uppkommen situation och att få en gemensam linje på punkter där det är angeläget. 

Resandet har sjunkit drastiskt, både inom allmän och särskild kollektivtrafik. I början av veckan 
bokades ca 2 800 resor per dygn mot 5 500 resor i vanliga fall. Antalet sjukresor har minskat mest 
medan antal färdtjänstresor planar ut mer långsamt vilket förvånar. Jag trodde att färdtjänstresorna 
skulle plana ut mer och snabbare med anledning av Folkhälsoinstitutets rekommendationer för 
riskgrupper och undrar därför om detta innebär att det fortfarande finns en hel del aktiviteter ute i 
kommunerna som är igång? Jag tar gärna emot en snabb lägesbeskrivning hur ni har det i er 
kommun. 

Serviceresor har fått göra en ordentlig omställning under mars och eftersom vi bedriver en 
samhällsviktig verksamhet planerar vi utifrån det. 

 Ett 40-tal arbetsstationer kan med mycket små insatser flyttas till medarbetarens bostad 
eller annan lokal om ett sådant beslut skulle tas. Dessa arbetsstationer är främst till för 
medarbetare på Beställningscentralen inklusive trafikledningen samt Serviceresors 
kundtjänst. Bokningscentralen kommer inte att stängas ner.

 Serviceresors ledning har dagliga avstämningar och utbyter information med representanter 
för hälso- och sjukvården, för att bedöma läget och hur det påverkar kunder och resmönster. 

 Ensamresa har införts för alla kunder för att de ska kunna känna sig trygga under resan.
 Smittskydd Skåne har tagit fram skriftliga rekommendationer för förarna av 

serviceresefordon, som anger hur de ska förhålla sig till smittorisk och vilket stöd de bör få av 
vårdpersonal, se bilaga.

Enligt gällande regelverk kan enbart behandlande hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skånes 
offentligt finansierade vård utfärda intyg för sjukresa. För att underlätta för alla involverade har 
beslut fattats att legitimerad personal från både offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom 
Region Skåne eller kommunerna i Skåne får rätt att besluta om vilken servicegrad och individuella 
föreskrifter som ska uppfyllas för att sjukresa ska genomföras. Beslutet gäller under perioden 2020-
03-27 och 2020-08-31. Jag vore tacksam om vi får er hjälp att förmedla ut detta till berörda. 
Rutinbeskrivning och blankett skickas med för att administreras vidare.

Smittskydd Skåne har tagit fram rekommendationer för Serviceresor med anledning av covid-19, se 
bilaga. För att skydda förarna som inte använder skyddsutrustning rekommenderar 
smittskyddsläkare att föraren inte kommer i nära kontakt med kunden, utan vid transport till/från 
vårdboende bör personal från boendet hjälpa passageraren in/ut ur fordonet. Vi är tacksamma om 
denna information sprids till berörda i er kommun. 

Resor mellan boenden eller från folkbokföringsadress till ett boende räknas inte som sjukresor enligt 
regelverket och vi tror att många kommuner har ett behov av att upprätta en rutin kring detta. För 
kunder som beviljats färdtjänst går det bra att boka en färdtjänstresa, men övriga resor kan i stället 
bokas på ett tjänstekundnummer. Resan faktureras berörd kommun till samma kostnad som en 
färdtjänstresa, men utan egenavgift för kunden. Se bifogat dokument angående ansökan om 
tjänstekundnummer.
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Jag befarar att hjälpbehovet hos äldre kan öka i spåren av virusutbrottet och det påverkar många 
verksamheter. Kan vi på Serviceresor vara till hjälp i på något sätt när det gäller äldres möjlighet att 
få hem livsmedel eller läkemedel? Kan våra förare underlätta för vårdpersonalen genom att hämta 
iordningställda matkassar som kunden beställt per telefon?  Ser ni andra resor som vi har glömt som 
vi måste hjälpa till med eller har andra tips eller förslag till oss på Serviceresor är det bara att ta 
kontakt. Jag vill gärna ha en dialog om ni ser att vi kan stötta på något sätt.

Bilagor
Rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19

Intyg om sjukresa formulär 190917

Beslut om att tillfälligt frångå regelverket vad gäller rätten att utfärda sjukreseintyg

Ansökan om tjänstekundnummer
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Smittskydd Skåne 

      
      

        
 

 
 
 

Hemsida: www.skane.se/smittskydd  
E-postadress: smittskydd.skane@skane.se  
 
 

Telefon (växel): 040-33 71 80 
Postadress: Smittskydd Skåne 205 02 Malmö 

Datum: 2020-03-27 
Dnr: S2020-0932 
 
 
Rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19 
 
Coronavirus som orsakar covid-19 är ett luftvägsvirus som vanligtvis orsakar lättare förkylning eller 
influensaliknande symtom. Liksom andra luftvägsvirus sprids det via droppsmitta och kontaktsmitta. 
Med droppsmitta menas att små droppar med virus kommer ut från näsa och mun när man hostar och 
nyser. Dessa faller till marken inom ca 1,5 meters avstånd. Smitta kan ske om man andas in dropparna 
eller om man får virus på fingrarna och sedan vidrör ögon-, näsa- eller munslemhinnan 
(kontaktsmitta). Risken för smitta kan alltså undvikas om man är noggrann med att tvätta händerna 
och inte vidröra ansiktet och att den som hostar eller nyser gör det i armvecket eller i pappersnäsduk 
och vänder sig bort från andra.  

 

• För att minska risken för spridning av smitta mellan personer rekommenderas att serviceresor i 
största utsträckning sker med endast en passagerare i bilen.  

• Placering i bilen av passagerare bör vara höger sida i baksätet.  

• Vid transport av personer som inte har symtom från luftvägarna så som hosta, nysningar och 
snuva behöver ingen skyddsutrustning användas av chaufför eller passagerare.  

• Vid transport av person med symtom från luftvägarna skall passageraren uppmanas att hosta 
och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk för att minska risken för att droppar sprids i bilen. 
Om personen transporteras från vårdinrättning så kan passageraren istället förses med 
munskydd som hindrar droppsmitta i bilen.  

• Vid transport av person med möjlig eller konstaterad covid-19 infektion rekommenderas att 
stor bil (d.v.s. större specialfordon) används och att passageraren placeras längst bak till höger 
i bilen. Sjukvårdspersonal ska se till att passageraren har nyspritade händer och bör hjälpa 
passageraren in i bilen och vid behov hjälpa till med bältet. Vid transport till vårdboende bör 
personal från boendet hjälpa passageraren ut ur bilen. Passagerare med möjlig covid-19 
infektion förses med munskydd att ha på under resan. Även chauffören använder munskydd 
som erhålls från sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen instruerar också chauffören hur det 
skall användas. Chauffören skall tillämpa god handhygien. Under färden skall ventilation i 
bilen vara inställd på intag utifrån.  
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Beslut om att tillfälligt frångå regelverket vad gäller rätten att utfärda sjukreseintyg
För att minska det administrativa arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal i verksamheter finansierade av 
Region Skåne beslutas att tillfälligt frångå regelverket som innebär att enbart legitimerad personal från 
regionalt finansierad hälso- och sjukvården har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa enligt regelverket. 

Skånetrafiken Affärsområde Serviceresor vidtar därför en tidsbegränsad åtgärd så att även legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal anställda i kommunerna i Skåne har rätt att besluta om vilken servicegrad och 
individuella föreskrifter som ska uppfyllas för att sjukresa ska genomföras. Intygen ska vara skriftliga, kan 
utfärdas med högst 6 månaders giltighetstid och ska vara daterade mellan 2020-03-27 och 2020-08-31. 

2020-03-26

……………………………………………. ……………………………………………………..

Linus Eriksson Titti Unosdotter

Trafikdirektör Affärsområdeschef Serviceresor

Skånetrafiken Skånetrafiken
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Kvalitetsberättelse 2019 

Vård och omsorg 
 

 

  
 

 

  

Kvalitetschef, Christel Nilsson  
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Inledning 
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. 

Lämpligen kan detta göras i en årlig bör kvalitetsberättelse enligt Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 kap 7 § 1. Kvalitetsberättelsen är den 

övergripande årliga redovisningen som ska ge en samlad bild av kvaliteten i 

verksamheten. Den ger ingen fullständig beskrivning av det arbete som bedrivs inom 

vård och omsorg men ger en indikation på 2019 års fokusområde. Den säger också 

något om styrkor och utvecklingsområden inför framtiden. Berättelsen är ett viktigt 

underlag för styrning av verksamheten framöver. Den gör det möjligt för brukare, 

medborgare, politiker och övriga intresserade att få insyn i verksamheten och hur väl 

uppdraget utförs.  

 

Sammanfattning  
Under 2019 har förvaltningen arbetat för att få till en systematisk utveckling och 

hantering av arbetsprocesser och rutiner. Detta är en förutsättning för att på ett 

kunna definiera vilka arbetsrutiner som behövs för att kvalitetssäkra verksamheten.  

Digitalisering och nya arbetssätt är nödvändiga för att stärka verksamhetens 

tillgänglighet och brukarnas/klienternas delaktighet som båda är viktiga delar i vår 

värdegrund. Det är också nödvändigt för att möta framtidens utmaningar och för att 

kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitet utifrån givna uppdrag. Vård och omsorg 

satsar på ungdomar, djur och natur i vården för att bl. a minska ensamhetskänslor.  

Måluppfyllelsen för 2019 har varit god, samtliga aktuella mål har uppnåtts. Vilket ger 

ett gott betyg till alla medarbetare som gjort detta möjligt. Den interna kontrollen har 

redovisats med gott resultat. 

Brister ska utredas och analyseras för att kunna förbättras. Utredningen ska i första 

hand ha fokus på organisatoriska brister och inte individuella. Förbättringsåtgärder 

efterlyses för att sprida erfarenheter i hela verksamheten. Det är fortfarande en 

underrapportering i vissa verksamheter av negativa händelser. Den sociala 

utförardokumentationen saknas eller är sporadisk vilket innebär att det är svårt att 

följa ett ärende.  

För andra året genomfördes en brukarundersökning inom funktionshinderområdet 

och de positiva resultaten har ökat jämfört med första året. 
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Ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet 
Det är ytterst ett chefsansvar att se till att verksamheten har en god kvalitet men en 

viktig del är också vårt medarbetaransvar att bidra till verksamhetens kvalitet och 

utveckling. Detta framgår både i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Socialchef/biträdande socialchef är ytterst ansvarig tjänsteman och har det 
övergripande ansvaret för  

• att vård och omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för 
verksamheten fastställda rutiner  

• att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och 
säker vård samt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete  

• att med stöd av Ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten  

 

Enhetschef har ansvar för att ledningssystemets rutiner och riktlinjer är kända på 

enheterna och 

• att följa upp och analysera synpunkter och klagomål och händelserapportering 

för att vidta åtgärder och förbättringar 

• att personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som 

ställs på verksamheten  

• att personal får den introduktion som krävs för att utföra uppdragen  

Medarbetare ansvarar för att aktivt medverka i och bidra till utveckling av det 

systematiska kvalitetsarbetet och att följa riktlinjer och rutiner som styr verksamheten.  

 

Övergripande kvalitets och utvecklingsfrågor 
Ledningssystemet ska utgöra ett stöd i ett systematiskt kvalitetsarbete d v s för att 

kunna leda, planera, utvärdera, följa upp och därmed förbättra verksamheten. 

Under 2019 har det gjorts ett omfattande arbete i hela Stöd och omsorg med att 

utveckla kvalitetsledningssystemets processer och rutiner. Under hösten har olika 

arbetsgrupper dokumenterat sina uppdrag i processer, både huvud – och 

delprocesser. Varje process godkänns därefter av social- eller omsorgschef. Rutiner 

och blanketter aktualiseras alt skapas nya.    
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Kort beskrivning av de viktigaste händelserna under 2019 
➢ Det nybyggda LSS-boendet Stafettgatan var klar för inflyttning i maj med 14 

nya lägenheter. Efter anpassad inflyttning så kunde succesivt samtliga 
gynnande beslut om boende (LSS 9§9) som rapporterats till IVO, Inspektionen 
för vård och omsorg, verkställas. Väntetiden har som längst varit 544 dagar, 
drygt 18 månader.  
 

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

 
➢ För andra året i rad så genomfördes en strukturerad brukarundersökning (Pict-

o-stat) inom funktionshinderområdet. Under 2019 genomfördes två 

delaktighetsslingor, en på daglig verksamhet och en på en gruppbostad. 

Medborgardialog och inflytande har varit i centrum inom LSS där ex 

fritidsverksamheten idag i större utsträckning är brukarstyrd i flera delar. 

 
➢ Enligt den nationella brukarundersökningen för äldre så uppger 85 % av 

brukarna att de känner sig trygga med sin hemtjänst. På särskilt boende är 

medel 80 %. Högsta omdömet varje år får personalen för sitt bemötande. 

Resultatet redovisat för nämnden i november 2019. 
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➢ Minst sammantaget nöjda i år är de svarande på Norrevång i Skåne-Tranås 

med 69%. Här liksom på Brinkehem anger också flest att ensamheten är 

besvärande. Känslan av ensamhet skulle kunna vara en av förklaringarna till 

ett sjunkande resultat då vi vet att ensamhet påverkar välbefinnandet i stort.  

 

 

 
 

Enligt Socialstyrelsen är äldreomsorgen bra på att tillgodose fysiska behov 

men behöver ges förutsättningar för att även tillgodose sociala behov.  

 

➢ Vård och omsorg möter nu upp behovet med bl. a digitala verktyg och ett 

koncept med ”Unga i omsorgen”. Djur i vården ger också goda effekter och 

hästen Tor ses nu i alla verksamheter. Under hösten påbörjades planeringen 

av aktiviteter på Eriksgård, en Grön Arenagård som ska nyttjas inom 

verksamheten för att ge brukarna ett rikare liv med djur och natur.  

 
➢ Metoden trygg hemgång implementerades under året i ordinarie hemtjänst, 

med målet trygg hemma, vilket gav gott resultat. Konceptet genomfördes 
tidigare av ett särskilt team men är numera en naturlig del av ordinarie 
verksamhet.  
 

➢ Under året har tjänstemän från verksamheten träffat 
pensionärsorganisationerna för dialog och information kring välfärdsteknik, 
digitalisering, ensamhet och trygg hemgång efter sjukhusvistelse mm. Därmed 
ökar seniorernas delaktighet i planeringsarbetet.  

 

➢ Samtliga chefer deltar i en kommunövergripande ledarskapsutbildning i syfte 
att öka samverkan mellan kommunens olika förvaltningar.    
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Vård- och omsorgs kvalitetsmål och måluppfyllelse för 2019 
Lagstiftning och nämndens mål utgör grunden för verksamheternas uppdrag. Utifrån 
respektive verksamhetsuppdrag och erhållet resultat från föregående år, formulerar 
enheterna sina verksamhetsmål och aktiviteter för hur dessa ska nå uppsatta 
nämndmål. Resultaten för måluppfyllelsen av nämndmål presenteras för nämnden 
och kommunfullmäktige i förvaltningens årsredovisning. Samtliga mål är uppfyllda.  
 

 Antalet digitala och tekniska lösningar har ökat och wifi finns nu på tre boende.  
 

 Nationella webbutbildningar används av samtliga yrkesprofessioner inom vård 
och omsorg.  

 
 Brukarundersökningen visar på att allt fler i hemtjänsten har kännedom om 

vart man lämnar synpunkter och klagomål.  
 

 Sysselsättning till målgrupper inom socialpsykiatrin och LSS har ökat ex med 
driften av Caféterian i kommunhuset. Träffpunkten har fyra nya aktiviteter med 
inriktning hälsa t.ex. mindfullness. 

 

 Med fokus på hälsa så har verksamheten med hjälp av både digitala lösningar 

som pokemon-gó och bike-around, och mer traditionell gymnastik ökat på 

rörelsemöjligheter på särskilda boenden.  

  

 

Uppföljning av verksamhetens kvalitet 
Verksamheten använder socialstyrelsens nationella brukarundersökning, 

verksamhetsuppföljning, internkontroll, egenkontroll och egna mätningar samt 

kvalitetsregistren BPSD, Senior alert, Palliativa registret och Pict-o-stat för att följa 

upp kvaliteten. 

 

Egenkontroll 
Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 

verksamheten samt kontroll att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår 

i verksamhetens ledningssystem. Verksamheterna har ett årsschema med 

kontrolltidpunkter för att mäta kvaliteten på avvikelser, loggkontroller, vårdhygien, 

måltider, personalkontinuitet och riskbedömningar.   
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Loggkontroller av verksamhetssystemet har genomförts och inga avvikelser har 

påvisats. Läkemedelskontroller har genomförts och inga avvikelser har rapporterats. 

From 2019 är samtliga läkemedelsskåp inom äldreomsorgens särskilda boende 

försedda med digitala lås för att kunna spåra eventuellt svinn på ett säkrare sätt. 

Mätningen av hur många personal som en äldre person får hjälp av under en 14 
dagars period har gjorts som en egenkontroll under en valfri period i september. 
Mätningen görs genom att räkna hur många olika personal som besöker den äldre 
som har minst två besök varje dag mellan 07:00 och 22:00. 

Personalkontinuiteten i hemtjänsten var också ett prioriterat granskningsområde i 
vård -och omsorgsnämndens plan för 2019 års avtals och verksamhetsuppföljning.  

Tabellen visar både ett medel för varje område och ett genomsnitt för Tomelilla. Om 

det varit fler än 20 personal hos samma brukare är detta noterat.  

 

Egenkontroll Mätning september 2019 

Hemtjänst-

område 

Medel Median Fler än 20 

personal, 

andel % 

Antal brukare som 

varit med i 

mätningen 

Söder  11 (15)* 10 0 25 

Centrum 12 (11) 12 0 31 

Västra 15 (14) 15 0 23 

Brösarp 17 (14)  16 7 28 

     

Tomelilla 13(14) 13 2 107 

*medel för 2018 inom parantes 

Då Brösarps- och Västras hemtjänstområde medel var högre än entreprenörens och 

högre (Brösarp 17) än riksgenomsnittet (15) har berörda enhetschefer redovisat sina 

handlingsplaner för vård- och omsorgsnämnden. 

 

 

Internstyrning och kontroll  
Den interna kontrollen beslutas av nämnden och resultatet återfinns i 

nämndsprotokoll.  Årets interna kontroll omfattade följande tre risker;  

 

1. Förskrivning av hjälpmedel ökar men är inte anpassat mot behovet.  

Kontrollen visade att förskrivning av inkontinenshjälpmedel inte följde behovet. 

Ansvaret för förskrivning övergick därför till leg. sjuksköterska.  

2. LSS och SoL beslut som överklagats prövas inte vidare i nästa instans. 
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Endast ett avslag som gällde ekonomiskt stöd för personlig assistans 2§ och 9§ LSS 

har varit aktuellt. Här avstod nämnden från att överklaga vidare då en liknande dom 

fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Samtliga handläggare är väl medvetna om 

rutinen att avslagsbeslut ska prövas i nästa instans och lyfter då ärendet vidare till sin 

enhetschef. Först läser man in sig på liknande kammarrätts- eller domar från Högsta 

domstolen så att man inte riskerar domstolstolstrots. Inga vidare åtgärder bedöms 

behövas.  

3. Vård och omsorg överskrider 2,8 dagar vid utskrivning från sluten vård. 

Förvaltningen har en hög beredskap när det gäller hemtagning av kommuninvånare 

från sjukhus och det genomsnittliga måttet för hemtagning är långt under de 2,8 

dagarna. Därför har vård och omsorg inte något betalningsansvar.  

 

 

Resultat av genomförd uppföljning i verksamheten 
Vård-och omsorgsnämnden beslutar varje år om uppföljning av avtal på upphandlade 

områden. Samma uppföljning görs på egenregins motsvarande verksamheter. 

Resultatet av uppföljningarna sammanställdes och redovisades för nämnden i 

september.  
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Av utförararens dokumentation i den enskildes journal ska det framgå när en insats 

påbörjas respektive avslutas. (SOSFS 2014 kap 6 §2. SoL 11 kap.5§). Granskning 

har gjorts av 10 journaler per område i hemtjänsten och på särskilt boende har 

samtliga som flyttat in under årets första sex månader granskats. Delvis uppfyllt 

innebär att flera men inte alla journaler uppfyller kraven.  

Resultatet av granskningen visar att den sociala journalföringen har stora brister, på 

egenregins område saknas både nerskrivna rutiner och egenkontroller. 

Entreprenören Förenade Care behöver komplettera med vem som ansvarar för vad i 

sina lokala rutiner och dokumentera resultatet av egenkontrollerna.   

Enhetschefer har för nämnden redovisat handlingsplaner för hur de ska komma till 

rätta med bristerna.  

 

 

Kvalitetsbrister i hemtjänst och på särskilt boende  
Fyra händelser har rapporterats och utretts enligt Lex Sarah. En rapport handlade om 

att en person med hemtjänst och med kognitiv svikt anmälde att saker försvunnit. 

Sakerna som uppgavs ha försvunnit långt bakåt i tiden och var helt utan ekonomiskt 

värde. Utredningen avslutades med beslut om att det inte var något missförhållande.  

Den andra rapporten avsåg att en brukare som satt påklädd i hallen i drygt fyra 

timmar på samma ställe som hemtjänsten lämnat hen på morgonen. Hen hade fått 

hjälp av hemtjänsten med alla morgonbestyr och påklädning för att sen invänta 

färdtjänsten. Utredningen visade att hen drabbats av en frånvaroattack och därför 

inte kunnat larma eller öppna för taxichauffören. Utredningen visade på att det fanns 

brister i riskbedömning och dokumentation. Brukaren rapporteras må mycket bättre 

på boendet. Händelsen bedömdes som ett missförhållande. 

I den tredje rapporten hade personal inte informerat anhöriga om att brukarens hälsa 

var kraftigt försämrad. Brukaren hade inte kommunal hälso-och sjukvård. Personalen 

blev osäkra då den enskilde inte ville att någon skulle kontaktas. Om anhöriga blivit 

kontaktade kunde brukaren fått hälso-och sjukvård i ett tidigare skede. Utredningen 

visar att personal som är osäkra måste rapportera alt rådfråga kollegor samt chef för 

dialog om kontakt med anhöriga eller sjukhusvården. Händelser som avviker ska 

också dokumenteras i den enskildes sociala journal.  

I den fjärde rapporten beskrivs att en boende med behov av tillsyn gav sig iväg från 

boendet, obemärkt och utan ledsagning. Den boende kunde inte orientera sig i tid 

och rum. Detta var andra gången på kort tid och händelserna medförde stora risker 

för den enskilde. Vid ett tillfälle hade hen ramlat i ett buskage men hittades av  
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förbipasserande. Utredningen visade på missförhållande p.g. a att boendet inte klarat 

att tillgodose behovet av stöd och tillsyn. Förbättringar har gjorts på boendet för att 

förbättra tillsynen och säkra alla utgångar.  

 

Vanliga händelser  
Under 2019 har personalen i hemtjänst och på särskilt boende rapporterat 84 

negativa händelser i det sociala omsorgsarbetet. För att nämnden ska få en 

helhetssyn över kvaliteten redovisas rapporter både från egenregin och från 

entreprenören. Samtliga verksamheter rapporter i verksamhetssystemet Magna 

Cura. 

Den vanligaste orsaken till att man rapporterar kvalitetsbrister i hemtjänsten är 

insatser som inte blivit utförda. I särskilt boende är brister i omsorgen och brister i 

tillsynen vanligast. Konsekvenserna för de enskilda har varit ringa till måttliga.  

En ny avvikelsetyp som redovisas är brister i dokumentation. Flest sådana avvikelser 

gäller osignerade insatser från personalens egenkontroller på Byavången.  

 

 

Exempel på ej utförda insatser inom hemtjänsten: 

- Hemtjänsten mötte inte upp i hemmet när brukaren kom från Vännen 

- Uteblivet morgonbesök, insatsen påklädning  

- Utebliven kvällshjälp, ombyte av kläder ej utfört 

- Fick inte hjälp med kvällsmaten 

- Fick inte hjälp med avlösning 

- Fick inte hjälp till taxi, fick utebli från läkarbesöket  

- Fick inte sitt morgonbesök 

- Fick inte sin middagsportion 

- Nattvaket uteblev 
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Exempel från särskilt boende på brister i omsorgen: 

- Fick inte hjälp att byta inkontinensskydd, var genomvåt 

- Sängen var inte nersänkt 

- Var inte vänd nattetid enligt ordinationen 

- Var inte rentvättad efter avföring och det var inte avtorkat i rummet  

Exempel från särskilt boende på på brister i kontroll/tillsyn: 

- Boende hittas på gatan  

- Boende var inte hemma när nattpersonalen gick på, ingen rapport fanns 

- Rörelselarmet var ej påslaget 

- Lyftselen satt kvar bakom ryggen i rullstolen 

- Lämnades ensam på toaletten  

 

 

Analys av kvalitetsbrister inom hemtjänst och särskilt boende 
Det är i första hand respektive enhetschef som utreder och analyserar orsaken till 

avvikelserna. Oftast uppges att en enskild personal har brustit på grund av glömska 

eller bara att någon ”missat. Ibland uppges det vara planeringssystemet som är 

orsak.  

Då syftet med avvikelser är att förbättra verksamheten är det viktigt att utreda om det 

även finns organisatoriska brister.  

Vid en analys av samtliga rapporter framgår att den främsta orsaken till att insatserna 

inte blivit utförda är kopplat till bristande rutiner. Det gäller t. ex hantering av 

planeringssystemet och kontroll av dagsplaneringen. Besöket var inte inlagt på 

schemat eller besöket var inte aktualiserat efter sjukhusvistelse. I en avvikelse var 

det inte knutet någon personal till besöket. I några ärende har personalen själva 

upptäckt felet och utfört besöket. Det ” togs på ren tur” som en personal utryckte sig. 

Andra orsaker är brister i rutiner för återrapportering mellan personalskiften, brister i 

dokumentation och kommunikation.  

Under 2019 har huvudprocesserna dokumenterats och i en verksamhet som 

hemtjänsten med många personal är det viktigt att det också är knutet lokala rutiner 

till de delarna i processen där det finns risk för avvikelser. Det måste vara tydligt för 

alla vad var och ens ansvar är i en grupp.  

Från de särskilda boenden finns få rapporter om insatser som inte utförts. Här har 

avvikelserna mer karaktär av brister i omsorgen och i kontroll/tillsyn.  I en avvikelse 

har enhetschefen kommit fram till att vikarien inte fått tillräcklig introduktion. I några 

avvikelser har det varit stressrelaterat, det har varit extra ”körigt”.  

24



 
 

 sida 13 

 

 Bemanningen på särskilt boende är mer anpassat efter antalet boende och mindre 

efter dagsaktuell vårdtyngd och då finns det risker för avvikelser.  

När det brister i återrapportering mellan dag/kväll och nattpassen har det också skett 

negativa händelser.  

Förbättringsområde: 

▪ Skriftliga, lokala rutiner för att planera in besök och insatser i hemtjänsten och 

i boendestödet samt att dagligen hålla dom aktuella med eller utan digitalt 

planeringsverktyg.  

▪ Arbetsplatsförlagd introduktion för att säkerställa att vikarier har den 

kompetens som arbetet kräver.   

▪ På boenden behövs rutiner för att säkerställa att bemanningen anpassas efter 

de individuella behoven och att lokaler och miljö är anpassade efter personer 

med kognitiv svikt som ex demenssjukdomar.   

▪ Lokala rutiner och egenkontroller av den sociala dokumentationen. 

 

Kvalitetsbrister inom LSS  
Inom LSS är det rapporterats ett 60 tal kvalitetsbrister. En vanlig insats som 

rapporterats är den enskilde inte fått hjälp att göra upp schema för dagen och hjälp 

med matstöd och matsedel. En brukare fick inte handlat och en fick inte dusch p g a 

att endast manlig personal erbjöds. Daglig verksamhet har vissa dagar varit utan 

personal och då ställt in sysselsättningen. I 16 rapporter har något av ovanstående 

stöd uteblivet.  
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Exempel på brister i utförandet/omsorgen 

- Kläder påsatta bak och fram 

- Får sms istället för personligt besök 

- Boende känner sig bevakad 

- Bildstödet uteblir 

- Mår dåligt p ga flera personalbyten  

- Får inte stöd av viss personal 

- Är rädd för viss personal 

- Mår dåligt p g a personalbyten  

 

Exempel på brister i kontroll/tillsyn 

- Sätet ej fastspänt i bussen 

- Bussen rullar med brukare i.  

- SMS går ej fram 

- Knivar ej inlåsta 

- Boende skurit sig, självskada 

 

Från både daglig verksamhet och boenden har det rapporterats hot och våld mellan 

brukare. Det har varit både verbala och fysiska hot (visat knytnäven, dragit i håret), 

knuffar och fasthållning som rapporterats. 

En händelse har utretts som Lex Sarah då en ung vuxen brukare på ett av 
kommunens LSS-boenden blivit av med kontanter till ett värde av 1000 kr samt sitt 
Icakort. Kontanter samt kort förvarades i brukarens låsta skåp som finns i 
personalrummet. Utredningen visade att verksamheten brustit i följsamhet till rutinen 
vilket medfört ekonomisk förlust för den enskilde som också är i beroendeställning 
gentemot personalen. Ärendet polisanmäldes.  
Händelsen bedömdes som ett missförhållande dock inte så allvarligt att det 
rapporterades till IVO, inspektionen för vård och omsorg.  
 

 

Analys av kvalitetsbrister inom LSS 
I en händelse där morgonstödet uteblivit ledde det till att brukaren fick sjukanmäla sig 

från sin dagliga verksamhet. Många personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning har ett stort behov av att tillvaron är förutsägbar och är 

beroende av att de dagliga rutinerna följs och fungerar för att inte skapa oro och 

otrygghet. Genomförandeplanerna inom LSS är instruktiva och det är viktigt att de  
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också följs av all personal för att skapa förutsägbarhet för brukaren. Flera 

kvalitetsbrister uppstår just för att planen inte följs.  

En annan orsak till kvalitetsbrister inom LSS är att personalen inte har tillräcklig 

kompetens i hur de ska handskas med olika situationer. Verksamheterna arbetar 

med lågaffektivt bemötande men det krävs erfarenhet för att kunna använda 

arbetsmetoden. Våld och hot mellan brukare beror på brister i tillsyn och i omsorgen, 

det ansvaret kan inte läggas på den enskilde.  

Enligt enhetscheferna som utrett händelserna beror vissa på att det varit många 

vikarier. Några händelser har lett vidare till arbetsrättsliga åtgärder och vikariat har 

avslutats.  

Det finns tre enhetschefer inom LSS och de två ansvarar för flera olika arbetsplatser 

som boende, korttidstillsyn och flera grupper inom daglig verksamhet. Detta gör att 

det saknas daglig arbetsledning i verksamheterna. IVO har i sina rapporter utpekat 

just avsaknad av daglig ledning och styrning som en riskfaktor.  

Verksamhetschefen har gjort vissa förändringar i enhetschefernas ansvarsområde 

men det kommer ändå att finnas arbetsplatser utan daglig ledning. En åtgärd kan 

vara att utse någon person varje vecka eller månad som ansvarig.  

Efter händelsen med försvunna kontanter och köpkort skärpte enhetschefen 

omgående rutinerna för nyckelhantering;  

"En personal ska vid varje arbetspass utses som ansvarig för nyckeln till 
nyckelskåpet. Denne personal överlämnar nyckeln till annan personal om man 
behöver gå på stöd eller lämna huset. Nyckelskåpet får aldrig stå upplåst. 
Personalrummet ska vara låst. Även fönstren till personalrummet ska vara stängda 
när ingen är i rummet.' Övrig personal i tjänst får vid överlämning veta vem som 
ansvarar för huvudnyckeln under arbetspasset. 
 

Åtgärden var nödvändig för de boendes säkerhet men rutinen kräver en hel del 

manuellt arbetet. Arbetet skulle kunna bli mer effektivt och säkerheten öka om det 

fanns digital nyckelhantering på boenden.   

 

Synpunkter och klagomål  
Vård-och omsorgsnämnden får varje månad en rapport över inkomna synpunkter, 

både beröm och klagomål. 
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Bemötande:  Ett 40 tal synpunkter har kommit in under året varav sju är positiva. Det 

är framförallt personal på flera hemtjänstområden som får beröm. Det som lyfts fram 

är exempelvis är att personalen är kunnig, van och trevlig och att de gör ett bra jobb.  

En skriver att hen flyttade till kommunen tack vare att det fanns en Fixartjänst.  

 

 

 

Tillgänglighet. Flera synpunkter har berört tillgänglighet och de flesta gällde 

förändringarna på Cafe Kryddan, varav en med 100 namnunderskrifter.Röda korset 

framförde sin oro över hur neddragningarna drabbar de som är ensamma.  

Ett annat klagomål handlar om bristen på parkeringsplatser för handikappade på 

Norrevång. En anhörig vill ha Wifi på boenden för att betala räkningar och hålla 

kontakt med anhöriga. En klagar på att hen aldrig får tag i enhetschefen.  

Avgifter. När vård och omsorg införde hyra för hjälpmedel kom det in flera klagomål. 

Det var framförallt från personer som bara hade enstaka hjälpmedel och som var 

missnöjda med att kommunen nu införde ännu en avgift. Några klagomål handlar om 

att kostnaderna för mat och hyra på särskilt boende är för höga.    

Brister i omsorgen. Det har kommit 11 klagomål som på ett eller annat sätt berör 

brister i omsorgen: 

- Påfrestande med många byte av personal i hemtjänsten 

- Personal som pratar över huvudet  

- Man får inte bestämma själv hur hjälpen ska ges  

-  Hemtjänsten kom inte som de lovat och anhörig fick rycka in  
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- Fick inte hjälp vid fall utomhus trots larm  

- Brister i aktiviteter och personlig hygien på boendet enligt anhöriga 

- Känner sig kränkt och illa bemött vid nattlig hjälp.  

- För många som bor på nya LSS boendet ger stress och oro.  

 

 

 

 

Analys av synpunkter och klagomål 
Varje år kommer det in individuella synpunkter med både ris och ros på maten och 

på brister i omsorgen. De är inte många i förhållande till alla matportioner som 

dagligen äts på boenden eller levereras av hemtjänsten. De är heller inte många i 

förhållande till alla omsorgsbesök som görs, dygnet runt, årets alla dagar. 

 Det som skiljer sig jämfört med tidigare år är att det finns fler klagomål på avgifter 

och även på neddragningen på cafe Kryddan. Klagomålen som handlade om cafe 

Kryddan var till viss del förväntade då det förts dialoger med berörda inför 

förändringen. 

Den som har stort hjälpbehov och redan betalar enligt högsta avgiften (maxtaxan) 

berörs inte av den nya avgiften för hjälpmedel. Då avgifter för vården och omsorgen 

regleras i socialtjänstlagen så skyddar lagstiftningen kommunen för att ta ut oskäliga 

avgifter (maxtaxa) och den skyddar också den med låg inkomst. Information gick 

också ut om möjligheten för den som bara har enstaka hjälpmedel som ex en rollator 

att köpa den privat både i lokala butiker eller via nätet.  

Åtgärder i de individuella ärendena ska åtgärdas av respektive enhetschef i första 

hand. Det är viktigt att ta personlig kontakt och även lyssna in klagomålen då det ofta 

kommer fram andra synpunkter som enhetscheferna kan ha nytta av i sitt 

förbättringsarbete.  

Verksamhetschefen antog nya rutiner för hanteringen av synpunkter och klagomål 

under våren med bl. a krav på skriftliga utredningar. Då detta ställer större krav på 

enhetscheferna att dokumentera analyser och åtgärder så finns det få sådana 

utredningar från 2019. Det går därför inte att dra några slutsatser om synpunkterna 

har lett till förbättringsåtgärder.  
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Framtida utmaningar 
Att säkerställa kompetensbehovet inom alla områden inom Vård och omsorg är en 

stor utmaning. Flera yrken är bristyrken flera år framöver. Verksamheten måste 

därför se över arbetsuppgifterna så att rätt person gör rätt saker. I och med 

införandet av ”Heltidsarbete som norm”, kommer medarbetarna att arbeta på mer än 

en arbetsplats. Detta kommer förhoppningsvis att öka kompetensen bland 

medarbetarna och trygga försörjningen inför för framtida utmaningar. 

Till en god kvalitet räknas inte minst att de mest sjuka äldre och funktionsnedsatta 

ska få sin omsorg av så få personer som möjligt. Det blir en utmaning att hålla en god 

personalkontinuitet och att samtidigt tillmötesgå kraven på heltid för alla.  

De ekonomiska resurserna för den offentliga verksamheten ökar inte i takt med de 

behov som finns. Med anledning av detta så måste verksamheten förändra arbetssätt 

men med målsättningen av en bibehållen kvalitet.  

 

Utvecklingsområde under 2020 
- Kvalitetsledningssystemet ska göras tillgängligt för alla personal via läsplattor 

och mobiltelefon.    

 
- Alla medarbetare har på ett eller annat sätt varit delaktiga och nu måste 

arbetet fortsätta med att arbeta fram nya rutiner och blanketter och att revidera 

gamla. Stort fokus under 2020 kommer att läggas på att göra dessa kända i 

verksamheten samt att följa upp att de nått ut.  

 

- För att möjliggöra bästa stöd och omsorg kommer verksamheten att öka 

samarbetet med övriga verksamheter samt med externa partners. Att fortsätta 

utveckla metoder för ökat inflytande och delaktighet hos våra medborgare, 

kommer att vara genomgående för samtliga verksamheter.  

 

- Ett annat fokusområde är att förbättra utredningarna av synpunkter och 

klagomål i samtliga delar. 

 

- Ung omsorg ska motverka ensamhet i särskilda boenden. 
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Årshjul 2020: Ärenden till Vård- och Omsorgsnämnden från Vård och Omsorg

Jan
Attestanter 2020

Rapportering ej verkställda beslut 
SoL och LSS 4:e kvartalet 2019

Internbudget 2020 
Intern kontrollplan 2020 

(uppföljning av genomförd intern 
kontroll läggs in i årshjulet när 

planen beslutats)

Feb 
Intern kontroll-sammanställning 2019  

Verksamhetsplan 2020
Plan 2020 för årlig avtalsuppföljning

Uppdrag från KF: Måltidsvän
Intern kontrollplan 2020 

Mar
Kvalitetsberättelse 2019

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Årsbokslut 2019

Fritidsbank (beslut Von 191121)
Yttrande - budgetremiss

Mål 2021
Hyressättning 2020

Uppdrag från KF: Unga i 
omsorgen

Apr
Rapportering ej verkställda beslut 

SoL och LSS 1:a kvartalet 
Verkksamhetsberättelse 

entreprenörer

Maj 
Tertialrapportering 1 (jan-apr) - ekonomi 

och kvalitet. I kvalitetsrapporteringen 
ingår det som tidigare avrapporterades 

månadsvis som anmälningsärenden 
(avvikelser/synpunkter, behov och 

tillgång till särskilt boende samt 
beläggning korttidsboende)

Uppföljning intern kontroll tertial 1
Svar på motion "Uppmärksamma även 

lång och trogen tjänst inom daglig 
verksamhet"

Juni
Uppföljning färdtjänst

Aug 
Rapportering ej verkställda beslut SoL och 

LSS 2:a kvartalet
Taxor och avgifter 2021

Svar på motion "Lokaler till daglig 
verksamhet"

Sep
Tertialrapportering 2 (jan-aug) - ekonomi och 

kvalitet
Avtalsuppföljning entreprenad och egen regi

Uppföljning intern kontroll tertial 2

Okt 
Resultat nationella 

brukarenkäten 
Rapportering ej verkställda 

beslut SoL och LSS 3:e kvartalet
Uppföljning färdtjänst

Nov
Intern kontrollplan 2021

Sammanträdesdagar 2021

Dec
Internbudget 2021

God jul önskar Marianne

Månatliga beslut:
Redovisning anmälningsärenden

-Avvikelser/synpunkter HSL/SoL
-Behov och tillgång till särskilt boende

-Beläggning korttidsboende

Redovisning delegeringsbeslut
Ekonomisk rapportering (vid behov mellan 

tertial- och årsrapporteringen)
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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:

Christel Nilsson
Kvalitetschef
Direkt 0417-1828
Mobil 0709958128
christel.nilsson@tomelilla.se

Tomelilla den 16 april 2020 Dnr VON 2015/63

Förenade Care AB

Verksamhetsberättelse 2019 för Valkyrian samt 
hemtjänst söder

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 
och lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Tina Persson har överlämnat verksamhetsberättelse för 
2019 gällande Valkyrian och hemtjänst söder.

Särskilda boendet Valkyrian och hemtjänst söder drivs av Förenade Care 
AB.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna 
verksamhetsberättelsen 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.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2019 Valkyrian Vård och Omsorgsboende samt 
Hemtjänst Söder, handlingsid: Von 2020.298

Stöd och omsorg
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Christel Nilsson
Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
Verksamhetschef Tina Persson Förenade Care AB
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Verksamhetsberättelse 2019
för Valkyrian Vård och 
Omsorgsboende samt Hemtjänst 
Söder

Datum: 2020-03-28

Verksamhetschef: Tina Persson
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1. Verksamheten 

Vi har nu drivet verksamheten i drygt fyra år på uppdrag av Tomelilla kommun, arbetet 
med att bygga vidare på det som påbörjades under de första åren har fortgått. I båda 
verksamheterna är vi tillsammans en verksamhetschef och tre gruppledare på heltid. 
Undertecknad har sedan september 2017 arbetat som verksamhetschef på Valkyrian 
och från slutet av maj månad 2018 även för hemtjänst Söder. En gruppledare har 
huvudansvar för boendet. En gruppledare, som även är kvalitets ansvarig i båda 
verksamheterna, har en tjänst som gruppledare/administratör som delas mellan 
boendet och hemtjänsten. Även i hemtjänst Söder finns en gruppledare anställd som 
har huvudansvaret för denna verksamhet. 

Verksamheten omfattar Valkyrian Vård och Omsorgsboende med 40 lägenheter. I juli 
månad blev det klart med att vi ökar upp antalet lägenheter med demensinriktning, 
även Aprikos enhet är numera en demensenhet. Vilket innebär att det finns 20 
lägenheter avsedda för demensboende. I verksamheten finns även en 
hemtjänstgrupp, Hemtjänst Söder, som utför beviljade insatser från Tomelilla kommuns 
biståndshandläggare.

Merparten av tillsvidareanställd personal har undersköterskekompetens, de som inte 
har det är anställda sedan tidigare alternativt fanns med på företrädeslistor vid 
övertaget. Vi arbetar aktivt med att tidigare personal som inte har 
undersköterskeutbildning ska ta tillfället i akt att påbörja den uppdragsutbildning till 
undersköterska som Förenade Care erbjuder fortlöpande via Hermods.

Av våra nyanställda timvikarier har enstaka undersköterskekompetens, vissa är under 
pågående utbildning, resten uppmanar vi till utbildning alternativt validering. I 
Förenade Care kan vi även erbjuda och uppmana engagerad tim-/månadsanställda 
att söka till våra uppdragsutbildningar. Vi upplever att utbildad personal är en bristvara.

Vi arbetar systematiskt och lyhört med vår arbetsmiljö, samverkan och uppföljningar. 
Arbetsledningens och personalens kompetens, inställning till sitt uppdrag och 
bemötande är avgörande för kvalitén.

Under året har vi redovisat verksamhetsberättelse för föregående år samt en 
kvalitetsberättelse för det första halvåret 2019. Handlingsplan och analys är inlämnad till 
beställaren för år 2019 efter resultatet av den Nationella brukarundersökningen.

Vi arbetar aktivt under året med sociala medier, Instagram, där vi lägger ut bilder på 
exempelvis aktiviteter som boende och vårdtagare har varit delaktiga i. Detta 
uppskattas av närstående.

2. Hur har kontakterna med beställaren sett ut under året?

Under året som gått så har det skett kontinuerlig kontakt med beställaren, Tomelilla 
kommun. Både via Magna Cura, telefonkontakt, mail och samverkan via möten.
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Beställarens sjuksköterskor finns på Valkyrian måndag – fredag under dagtid. Övrig tid 
kan de nås på telefon för rådgivning och vid behov besök. Hemtjänst Söder kan nå 
sina sjuksköterskor via telefonkontakt.  Även rehabteamet med arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter är kontinuerligt på Valkyrian måndag – fredag och hemtjänst Söder når 
dem via telefonkontakt eller i Magna Cura.

Personalförändring har skett i sjuksköterskegruppen både i hemtjänst Söder och för 
Valkyrian under året och det har skapat en viss oro hos personalen periodvis, främst 
under våren. Framemot sommaren började det bli mer kontinuitet igen med de 
sjuksköterskor som hade ansvaret för våra verksamheter. Vi upplever att vi till stor del 
haft ett fungerande samarbete med HSL-personal på boendet samt hemtjänst Söder 
under året.

Avtalsuppföljning har gjorts och återkopplats med beställaren.

På grund av att utemiljön inte hölls efter tillfredsställande under sommarhalvåret fick 
kontakt med ansvariga hos fastighetsansvariga och beställare ske fortlöpande.

3. Hur har personalförsörjningen varit/fungerat under året?

Till sommarsemestern som sträckte sig över två perioder, både för Valkyrian och 
hemtjänst Söder, så hade vi tidigt rekryterat tillräckligt med sommar vikarier, men vissa 
sena avhopp fick ersättas senare. Ur ett personalperspektiv fanns lite problem med en 
enhet där det fanns långtidssjukskrivna ordinariepersonal, samt så hade vikarier hög 
sjukfrånvaro, vilket påverkade kontinuiteten av personal. Extra resurser sattes in under 
veckans alla dagar då även vårdtyngden ökade på denna enhet i slutet av sommaren 
och under resten av året. 

Efter personalens egen utvärdering av sommaren så kommer även sommaren 2020 att 
ha två semesterperioder för både Valkyrian och hemtjänst Söder. Personalen kommer 
liksom föregående år att själva i första hand att få komma överens om hur de vill lägga 
sin semester, då ledningen tycker att det är viktigt för den enskilde att kunna påverka 
när man vill vara ledig.

Efter förra årets resultat har vi funderat på hur vi på ett långsiktigt sätt kan hitta hållbara 
extra resurser och var vi bäst behöver dem. Därför har vi under hösten 2019 anställt 1 
servicepersonal till bland annat serviceenheternas kök på 50 %, hon arbetar mellan kl 
07.30 och 11.30 måndag till fredag. Varierar lite vilken enhet som hon är på. Boende 
uppskattar att det finns någon i köket, blir mer naturligt att boende hjälper till med att 
baka, vika servetter, duka mm. Hon håller även i sittgymnastiken på tisdag fm enligt 
önskemål som framkommit på boenderåden.

Även 1 ny servicepersonal har anställts på 100 % som vaktmästare/allt i allo efter 
sommaren 2019, han jobbar 07.00 till 16.00 måndag till fredag. Genom denna extra 
resurs så friläggs lite tid för omvårdnadspersonalen, detta har blivit mycket omtyckt och 
uppskattat av både boende och personal. Han är delaktig i aktiviteter, sopsortering, 
leveranser, sitter med vid måltider/fika, sköter blommor och odlingar med de boende, 
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fixar lite allt möjligt efter de boendes önskemål i deras lägenheter samt går ut på 
promenader eller handlingar med de boende.

Under året 2019 har personalgruppen varit ganska stabil på Valkyrian, två personal har 
gått i pension och fyra andra har avslutat sina tjänster på grund av flytt samt annan 
fast tjänst. I hemtjänst Söder har en personal som sökt nytt arbete närmare sin 
bostadsadress avslutat sin tjänst. Rekrytering har löpt på under året till demensenhet 
som har en högre grundbemanning.

Det har inte varit några större svårigheter att exempelvis ersätta vid sjukdom och 
semester. Timvikarier har erbjudits dessa tider, samt tillsvidareanställd personal som 
önskat arbeta lite mer har erbjudits extra pass eller tillfälliga höjningar av sina 
sysselsättningsgrader. Detta gynnar kontinuiteten hos boende och vårdtagare. Några i 
nattpersonalen har efter att schema ändrades från 8-veckors schema till 6-veckors 
schema fått några timmar ”över” och dessa har vi då i samråd lagt in på dag- eller 
kvällspass. Detta har varit mycket positivt då nattpersonalen ser de boende aktiva 
istället för sovande samt har det främjat samarbetet mellan dag- och nattpersonal.

För oss är det viktigt att vikariegruppen inte är större än att vi kan erbjuda dem jobb 
regelbundet för att dom ska vara uppdaterade i arbetet samt uppfyller kriterier för att 
behålla sin delegering. Ett gott samarbete mellan Valkyrian och hemtjänst Söder 
gynnar båda verksamheterna. Även att gruppledarna vid till exempelvis sjukfrånvaro 
hos personalen i båda verksamheterna, är flexibla och hjälper varandra med 
planeringar och att gå ut och göra insatser på boendet eller hemtjänsten.

4. Utbildning och introduktion av nyanställda

Vi ser det som mycket positivt att kunna ta emot elever och praktikanter, att 
medarbetarna utvecklar sin kompetens och växer i sin yrkesroll i en lärande 
verksamhet. Det är också betydelsefullt arbete för att bidra till en framtida 
personalförsörjning. Vi har elever från vård och omsorgs utbildning, dels lärlingar som 
har återkommande praktik under sina 3 år långa utbildning hos oss och vuxenelever 
som läser på Forum i Ystad. På Valkyrian har vi även språkpraktikanter som parallellt 
med sin praktik läser yrkessvenska som förberedelse för att kunna läsa vårdutbildning 
om intresset kvarstår, vilket vi hoppas ha kunnat bidra till.

Introduktion och bredvid gång för nyanställd personal följer Förenade Cares rutin. Det 
finns en checklista som ska följas vi introduktionen. Alla nyanställda får vid anställningen 
med sig ”Baspaket steg 1” som är webutbildningar som de gör innan och undertiden 
de gör sin bredvid gång. Bredvid gång planeras till tre arbetspass beroende på den 
anställdes tidigare erfarenhet m.m.

Läkemedelsutbildningar genomförs av sjuksköterskegruppen och är mycket 
omfattande, all ordinarie personal uppdateras kontinuerligt och alla vikarier/ 
timanställda genomgår kurser inför delegering. 

Två utbildningstillfälle med demensteamet från beställaren har genomförts under 
februari för personal som skulle arbeta på den nya demensenheten Aprikos.
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Handledning har under året hållits kontinuerligt för personalgruppen på 
demensenheterna av sjuksköterska. En undersköterska ifrån demensteamet har under 
året kommit in och varit med på demensavdelningen för att observera några dagar 
då och då för att sedan återkoppla till personalen och ledningen om tips och råd. 
Detta är en viktig del i handledningen av personalen, att stärka deras trygghet i sin 
yrkesroll samt att de vid dessa tillfälle har möjlighet att direkt lyfta frågor som påverkar 
boende och personal. 

Förflyttningsteknik erbjuds via beställaren och vi skickar fortlöpande personal på denna 
utbildning då vi anser det viktigt för både den anställde samt vårdtagaren att 
förflyttning sker på ett korrekt, säkert och tryggt sätt.

Det webbaserat utbildningspaket i tre steg som finns i verksamheterna har löpt på 
under året. All personalen har bland annat gjort Socialstyrelsens värdegrundsutbildning, 
HLR – skriftligt och fysiskt, Brandutbildning/genomgång på den egna verksamheten 
genomförs en gång per år för all personal samt fortlöpande vid nyanställning. 
Personalen har även gjort Demens ABC samt så har demensenheterna gjort plus med. 
Några i personalgrupperna gick under våren en extern utbildning vid fyra tillfälle 
gällande ”Psykisk ohälsa hos äldre”, studiematerial erhölls och den nya kunskapen 
förmedlades till övriga i personalen vid APT. Under hösten har några ifrån hemtjänsten 
gått utbildning i ”Ett rehabiliterande synsätt” inför uppstarten av Trygg Hemma. Övriga i 
hemtjänstgruppen kommer fortlöpande att erbjudas denna utbildning under 2020.

På våra APT både på Valkyrian och hemtjänst Söder har vi ett kalendarium för 
lagefterlevnad samt rutiner och instruktioner i hälso- och sjukvård samt SoL. Även 
timvikarier har egna APT både på Valkyrian och hemtjänst Söder så att de får ta del av 
samma information som övrig personal. Detta anser ledningen är viktigt för att alla ska 
arbeta mot samma mål samt att alla får ta del av information som rör arbetsmiljön.

5. Mål, arbete och resultat med verksamhetssystemet – kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Förenade Care AB är som företag både kvalitet, arbetsmiljö och miljöcertifierat enligt 
ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 18 001. Kvalitetsarbetet följer vårt ledningssystem och 
innebär en trygghet med klara riktlinjer och tydlighet. Verksamhetschef, 
kvalitetsansvarig (KA) samt internrevisorer har arbetat med framtagande och 
revidering av rutiner enligt Förenade Cares ledningssystem.

På Valkyrian arbetar inkontinensombuden i samarbete med omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska för att finna rätt inkontinensskydd till varje person. Risk för fall och 
malnutrition screenas i samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast.  Munhälsovården står i fokus då denna har stor 
betydelse för god nutrition, uppkomst av trycksår samt risken för fall. Vi har ett nära 
samarbete med Oral Care och använder deras utarbetade tandvårdskort aktivt i 
omvårdnadsarbetet. 

Erbjudande om viktmätning sker redan vid inflyttningstillfället, sedan följer vi vikt och BMI 
enligt anvisningar från sjuksköterska under året. Vid svårigheter att hålla vikten 
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utarbetar sjuksköterskan med omvårdnadspersonal en nutritionsplan för alla med 
sviktande BMI eller viktnedgång. Den kan innehålla tätare viktkontroll, extra berikad 
kost, näringsdryck, extra mål och signerade nattmål. Rapsolja, smör och grädde 
används som kompletterande energiberäkning på alla avdelningar. 

För att säkerställa att enbart delegerad personal har tillgång till patienternas 
läkemedelsskåp på Valkyrian så har det införts elektroniska läkemedelsskåpsnycklar, 
Swedlock. Nyckeln som hämtas ut är personlig och loggas i de skåp som personal har 
varit i med en tidpunkt som vid behov kan tas fram i en loggkontroll exempelvis vid en 
avvikelse.

Kontroll av längden på nattfastan följs upp minst två gånger per år för en vecka åt 
gången för samtliga aktuella boende. Vi har under året fortsatt att arbeta aktivt med 
nattfasteboken på demensenheterna för att varje dag kunna följa när dagens 
kvällsmål – nattmål – frukost erbjuds/ges. Resultaten vid årets mätningar har under 
våren visat ett snitt på 9,5–10 timmar och under hösten ett snitt på 9,5–10 timmar. 
Resultaten för de båda mätningarna under året har varit bra, men man bör ha i åtanke 
att för kort nattfasta kan tyda på oro och/eller dålig nattsömn. Nattpersonalen är viktig 
länk i arbetet att hålla nattfastetiden låg.

Under 2019 har verksamhetschef och gruppledare haft fyra boende-/kostråd på 
enheterna (ej demens) för att lyssna på boendes synpunkter och önskemål. Vid dessa 
möte som dokumenteras så lyfts måltider, måltidsmiljö, aktiviteter, bemötande samt 
annat som de boende önska lyfta. Resultaten från den nationella 
brukarundersökningen ligger som grund vid dessa möte. Viktigt att vi tillsammans kan 
delge varandra idéer och synpunkter för att vidareutveckla kvalitén i verksamheten.

På Valkyrians vård och omsorgsboende arbetar omvårdnadspersonal med 
kvalitetsregister.  Dom flesta kunder boende på Valkyrian har gett sitt samtycke att 
delta i kvalitetsregistret Senior Alert. Under året har vi även påbörjat arbetet med BPSD 
på demensenheterna och BPSD administratörer har utbildats.

Arbetsmiljömöten sker fyra gånger under året med skyddsombud, regionalt 
skyddsombud och arbetsplatsombud. Tillbud och arbetsskador lyfts och diskuteras. 
Riskbedömningar görs vid behov. Övriga arbetsmiljöfrågor diskuteras.

Under året har vi arbetat med miljömålet att minska matsvinnet på boendet. 
Matsvinnet har mäts en gång per kvartal under fyra dagar. Målet har varit att minska 
det matsvinnet vi kan påverka under året. Lunchen kommer från Kastanjeskolan i 
kommunen och är inte lika lätt att påverka även om personalen är aktiva med att 
skicka med lappar till köket om måltiderna. Vi har sett störst svinn till lunchen. Under 
våren flyttades alla torr varor, konserver mm. med lång hållbarhet till blåenhets skafferi 
för att få en bättre överblick. Personalen från de andra enheterna går och ”shoppar” i 
blåenhets skafferi istället för att alla varor är utspridda på alla enheters skafferi. Detta 
har minskat vårt matsvinn markant av dessa varor samt resulterat i bättre ekonomi. 
Detta arbete med matsvinnsmätning kommer att fortsätta under 2020.
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I hemtjänst Söder har vi under året arbetat med planeringsverktyget Intraphone. Ett bra 
sätt att arbeta på och det upplevs positivt av både personal och ledning. 
Gruppledarna utför dagligen ett aktivt arbete med insatsschemat då en god 
planering, men även flexibilitet, är a och o för att på bästa sätt säkerställa en god, 
kontinuerlig och trygg vård. Även omvårdnadspersonalens kunskap samt flexibilitet har 
en betydelsefull påverkan på den vård och omsorg som utförs.

Kontinuitetsmätningen under två veckor i september i hemtjänsten visade på 
medelvärdet 11, mot förra årets 14.

I hemtjänst Söder utförs varje år kontroll av personalen kring innehav av körkort samt 
förnyelse av hemtjänstlegitimation. 

Rutinen för att ny personal ska lämna belastningsregister innan första arbetspasset 
fortlöper. Även sedan tidigare månads- och timanställda har lämnat in detta för 
kännedom.

Verksamhetschef och gruppledare har under 2019 fortsatt att arbeta aktivt med 
arbetsmiljö genom personliga samtal med fokus på samarbete, bemötande/attityder 
och att ta ansvar. Hemtjänst Söder och en enhet har hunnits med. Detta är ett 
tidskrävande arbete då det är viktigt att lyssna in varje medarbetare vid det första 
samtalet, därefter sker en sammanställning och sedan får medarbetaren både en 
personlig återkoppling vad just hen ska tänka på samt en generell återkoppling som 
samtliga i gruppen får. Detta har gett ett positivt utfall som vi kan arbeta vidare med. 
Under 2020 kommer övriga personalgrupper att ha dessa samtal samt så kommer 
uppföljningsmöte ske under året med de som tidigare haft sina samtal.

Ovanstående arbetsmiljösamtal med personalen i hemtjänsten resulterade i att 
verksamhetschef hade handledning från St Lukas några gånger under våren, samt så 
hade hemtjänst Söders personal handledning av terapeut från St Lukas under en 
heldag indelade i grupper. De valde sedan själva att inte ha fler handledningar från St 
Lukas.

Psykosocial arbetsmiljöenkät görs en gång om året. Under året 2019 visade enkäten på 
62 % nöjda medarbetare på Valkyrian och i hemtjänst Söder 76 %. Det var ett lågt 
deltagande av personalen som besvarade enkäten. Svaren har gåtts igenom på APT 
och personalen arbetar i grupper med de olika frågorna hur vi kan få en bättre 
arbetsmiljö under året.

6. Mål, arbete och resultat med övriga kvalitetsmål
            

Anhörigmöten har anordnats på verksamheterna. Under maj månad ordnades två 
grillkvällar på Valkyrian, för anhöriga och boende en kväll samt för hemtjänstens 
brukare med anhöriga en annan kväll. Dessa kvällar blev mycket uppskattade och var 
välbesökta, ca 125 personer ena kvällen och ca 30 personer andra kvällen. I 
december hade vi på boendet anhörigträff där personalen på respektive enhet hade 
planerat för julpyssel och egengjorda smörgåstårtor och fika, det blev trevliga 
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tillställningar på alla enheter. Vid dessa tillfälle så visades även ett bildspel med ca 350 
bilder på aktiviteter som gjorts under året, mycket uppskattat av både boende och 
närstående. Verksamhetschef och gruppledare deltog i alla träffarna.

Då det var svårt att få till en anhörigträff med brukarna i hemtjänsten under 
november/december så bjöds de istället in till vår julmarknad i december på 
innergården tillsammans med deras anhöriga. Detta blev väldigt uppskattat.

Under året har vi haft boenderåd där våra boende får framföra sin synpunkter samt 
önskemål rörande aktiviteter, mat, miljö mm.

Kostombud och verksamhetschef har återkommande kostmöte. På dagordningen är 
måltidernas innehåll, måltidsmiljö och önskemål om kvällsmål. 

Personalen upplever det positiv att kunna medverka i förbättringsarbetet genom att 
använda särskilt utarbetad blankett där de kan framföra förbättringsförslag avseende 
ökad kvalitet både för de boende och deras egen arbetsmiljö. 

Förslag kopplade till företagets gemensamma övergripande kvalitetssystem 
vidarebefordras till huvudkontoret för hantering på ledningsmöte, som sker varje 
månad, varefter svar och återkoppling ges till personen i fråga. 

Aktivitetsombuden har ansvaret för att de och övrig omvårdnadspersonal anordnar 
aktiviteter varje dag måndag till söndag. Två aktiviteter anordnas måndag till fredag 
och en aktivitet lördag och söndag på verksamhetens enheter. De olika aktiviteterna 
finns anslagna på Förenade Cares hemsida och på varje enhet tillsammans med 
veckans matsedel. Tyvärr ser vi ett minskat deltagande av de boende och när vi lyfter 
detta med dem så får vi till oss att de inte orkar göra så mycket utan vill hellre vila lite. 
En orsak kan vara att de boende har en hög ålder vid inflyttning samt är mer multisjuka.

En engagerad gruppledare tar tillsammans med aktivitetsombuden ett stort ansvar för 
att olika aktiviteter kan genomföras. Tyvärr har våra regelbundna pubkväll avstannat 
eftersom de boende uttrycker att de inte orkar. Men vi har ofta sång- och 
musikunderhållning vilket är ett uppskattat inslag, både på demensenhet samt 
serviceenheterna. Sittgympa hålls varje vecka efter önskemål från de boende. Dagis 
barn från Västervången kommer på besök och sjunger vid påsk och lucia. Besök vid 
högmässan och fika i församlingshemmet efteråt är uppskattat av de boende.

Några av alla andra aktiviteter som anordnats har varit tågresan till Ystad för att grilla 
korv och ta en fika, en extra tågvagn beställdes av Skånetrafiken så att de boende 
tillsammans med personal kunde åka. Cruising med 50-, och 60-tals bilar var en annan 
aktivitet då de boende kunde åka en runda i byn. Då vissa bilar var nercabbade så 
kunde akutliften användes för att hjälpa de boende som liftas i vanliga fall, så även de 
fick en rundtur. Därefter en gemensam fika med hembakade Cupcakes.

Under året har det blivit många utflykter med vår utflyktsbuss som vi har tillgång till i 
Förenade Care. Under förmiddagarna brukar demensenheterna åka iväg till 
exempelvis stora kostallar som de kör in i så att de kan klappa djuren, någon tur till 

41



9

Fyledalen och uppleva naturen och till ankdammen och mata ankorna. Andra trevliga 
platser vi besökt är en guidad tur med fika på Johanna muséum, Eriksgården med bär 
buffé, till stranden och känna på sanden och äta mjukglass, många olika fikaställe runt 
om på Österlen och Ystadplatser har besökts. En av de boende hade även utställning 
under påsken, vilket gav artikel i YA och många besökare. Vi har även haft kräftskiva, 
thaikväll, Tyrolerfest, Nobelmiddag och julmarknad.

7. Öppna jämförelser
            

Valkyrian

Resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” påvisade att vi har jobbat på bra i det stora hela under året med 
åtgärder som gjorts. Viktigt att fortsätta detta arbete.

Boenderåden är en bra och informativ arena för att lyfta olika frågor med de boende 
som rör denna enkät. Anhörigträffar samt de anhörigas fortlöpande engagemang ger 
konstruktiva synpunkter.

Likaså används våra APT så att vi gemensamt kan diskutera hur vi arbetar vidare på 
bästa sätt för våra boendes skull.

De fem frågor där andelen positiva svar är högs

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst 
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Handlingsplan för åtgärder samt analys utifrån resultatet av nationella 
brukarundersökningen, Valkyrian

 Tar personalen hänsyn till de boendes önskemål om hur hjälpen ska utföras
- Personalen följer genomförandeplanen där de enskilda önskemålen framgår. 
- Genomförandeplanen uppdateras var 3:e månad eller när det sker en 

förändring.
- Funderingar som väckts har varit om det finns outtalade önskemål och åsikter 

hos de boende som kanske inte når eller kommuniceras till alla i 
personalgruppen

- Kan vara så att vissa saker bara utförs på ”rutin” men kanske inte är känt av alla.
- Eftersom vi arbetar personcentrerat så borde inte detta vara ett problem.
- Viktigt att på enhetsmöte att lyfta denna fråga kontinuerligt.

 Tillräckligt med tid för att hjälpa den boende
- Funderingar kring hur det arbetas med planering och struktur i det dagliga 

arbetet väcktes.
- En vårdtyngdsmätning gjordes i augusti på samtliga enheter och vissa 

förändringar gjordes efter detta.
- Viktigt att schemaplanering och ett aktivt arbete med resurser utifrån 

vårdtyngden ständigt värderas.
- Genom att inneha ett flexibelt och lyhört förhållningssätt vid hjälp hos den 

boende då behovet kan variera samt följa genomförandeplan och enskilda 
önskemål.

 Personalen meddelar i förväg tillfälliga förändringar
- Lyfte frågan på boenderåd för att få en bild av vad de boende saknar för 

information, fick inte en helt klar bild över det vid decembers boenderåd då de 
boende inte direkt kunde säga vad som saknades i informationen från 
personalen. Fortsätter att diskutera under våren.
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- Viktigt att personalen fortlöpande berättar och informerar de boende om det 
blivit några förändringar i planeringen av de dagliga insatserna, vem som gör 
vad och när det utförs.

- Viktigt att vara lyhörd för om informationen har mottagits och förståtts av den 
boende.

- Att vid överrapporteringar vara uppmärksamma på om det finns information om 
förändringar som de boende ska ta del av.

 Nöjdheten med maten och matmiljön på särskilt boende
- Det som framkommer vid boenderåden är att de boende har väldigt olika 

önskemål om vad som ska serveras till frukost och kvällsmat vilket gör det svårt 
att göra alla nöjda varje dag.

- Det har inhandlats lite olika kryddor efter önskemål för att själv kunna sätta en 
personlig smak på maten.

- Det som lyfts av de boende är framförallt frukosten, den är god och de får det 
de önskar, men eftersom flera av de boende äter på olika tider på morgonen så 
är det inte alltid någon annan boende eller personal i köket just då.

- De saknar sällskap av någon att prata med under sin frukost, den brukar vara 
mellan ca kl 07.30 – 09.30, beroende på hur länge man sover.

- Ledningens tankar finns att detta även påverkar de boendes upplevelse av 
ensamhet.

- Under året har vi fortsatt med en kökstjänst på serviceenheterna, hon har varit 
placerad på den enhet som för tillfället haft störst behov.

- Viktigt att personalen är aktiv med hur dukning sker, att skilja på vardag och 
helg/fest samt hur maten läggs upp och serveras.

- Uppföljning av detta på nästa boenderåd i maj 2020.

 Förtroende för personalen
- Viktigt att kontaktmannaskapet fungerar bra från båda håll
- Kontinuitet på personalen skapar trygghet
- Hade under våren stölder på boendet vilket polisanmäldes, men några bevis 

kunde inte läggas fram mot en misstänkt personal. Efter att hen fick lämna sin 
timanställning så har stölderna upphört.

 Trivsamt utomhus runt boendet
- Viktigt att fortsätta uppmuntra till utevistelse på innergården samt balkonger och 

terrasser.
- Under året hade vi efter önskemål mycket tomatplantor som drevs upp från frö 

på enheterna och sedan planterades ut på balkonger och innergården. Flera 
av de boende var tillsammans med personal engagerad i detta projekt.

- Under våren 2020 kommer nya odlingslådor att sättas ut för att utöka 
möjligheten till att ha egna odlingar av grönsaker efter önskemål från både 
boende och personal.

- Saknaden av nya trädgårdssoffor har varit stor av de boende, de var påtänkta 
till våren 2019 och skulle beställas genom beställaren men det kom aldrig några 
soffor. Förhoppningsvis kommer de till våren 2020.

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?
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Hemtjänst Söder

Resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” påvisade att vi har jobbat på bra under året och att de åtgärder som 
gjorts under året har gett resultat. Bara att fortsätta detta arbete.

De fem frågor där andelen positiva svar är högs

            De fem frågor där andelen positiva svar är lägst

45



13

Handlingsplan för åtgärder samt analys utifrån resultatet av nationella 
brukarundersökningen, Hemtjänst Söder

 Besväras av ensamhet
- Brukarna uttrycker att det kan kännas ensamt när de sitter hemma och inte har någon 

att prata med eller något socialt att göra
- De kan även uppleva att det är svårt att boka färdtjänst, är långa restider ibland, vilket 

skapar en oro och då blir det att man stannar hemma istället.
- Vissa brukare har även nämnt svårigheterna med att ta sig in och ut ur bostaden.
- Inbjudan i maj till grillkvällen med anhöriga var uppskattad och det blev många samtal 

och möten. Extra personal från hemtjänst gruppen var insatt för att de allihop med 
skulle kunna vara med och träffa brukarna med anhöriga under andra former. Denna 
grillkväll kommer att genomföras även under 2020.

 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
- Resultatet lite bättre än året innan så vi fortsätter med att aktivt arbeta med 

blanketterna för detta.
- Både Tomelilla kommun och Förenade Cares blankett för Synpunkter och klagomål ska 

sitta i vårdtagarens pärm
- Personalen ser till att det finns blanketter hos brukarna samt även då berätta att deras 

synpunkter är viktiga för verksamheten.
- Personalen kommer att erbjuda sig att hjälpa till vid behov att fylla i blanketten samt 

även erbjuda sig att lämna den till rätt instans.
- Flera brukare ringer till gruppledare för att diskutera eller framföra sina synpunkter, 

både positiva samt om förbättringar behövs. Dessa skrivs ner, lyfts i ledningen och med 
personalen, åtgärder görs vid behov och sedan samlas de i en pärm på verksamheten.

 Kan påverka vilka tider som man får hjälp

46



14

- Har sett att ett bra samarbete och kommunikation mellan brukare, gruppledare, 
biståndshandläggare och personal under året har förbättrat resultatet.

- Gruppledare ringer vårdtagare och gemensamt bestämmer man när insatserna ska 
utföras utifrån den enskildes önskningar, behov samt hur det fungerar i verksamheten.

 Hur personalen utför sin arbetsuppgifter
- Kan vara olika uppfattningar om vad som är ”bra” för brukare och personal och vad 

det betyder.
- Personalen kan även arbeta på olika sätt, därför kan insatsen upplevas bli utförd på 

skiftande sätt.
- Viktigt att titta över så att ”huret” är tydligt och lätt att följa i genomförandeplanen.

 Hur lätt är det att få kontakt med personal vid behov
- Vissa brukare har inte egna larm utan kontaktar en annan brukare som har larm och 

ber dem att larma på hemtjänstpersonalen, detta kan bli lite problematiskt ibland.
- Telefonsvararen i grupprummet lyssnas av när personal är inne (framförs även av 

svaren) och därför kan det dröja innan de får meddelandet och kan återkoppla.
- Lämnas ett meddelande på gruppledarnas telefonsvarare utanför kontorstid så dröjer 

återkoppling till brukaren tills nästa arbetsdag. 
- Ny, tydlig information har spelats in på telefonsvararna.
- Nya telefonlistor till gruppledare, verksamhetschef och grupprum har lämnats ut.

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med din hemtjänst?
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8. Värdegrundsarbete

Tomelilla kommuns värdegarantier delges alla medarbetare vid anställningstillfället 
samt Förenade Cares ledord.

All personal har under året gjort Socialstyrelsens värdegrundsutbildning och inlämnat 
diplom efter genomförd utbildning. Denna värdegrundsutbildning ligger även till grund 
för Förenade Cares värdegrundsarbete i verksamheterna.

Värdegrundsfrågor lyfts kontinuerligt under året på APT, handledning och team träffar 
både på Valkyrian och hemtjänst Söder. Ledningen anser att det är viktigt att 
personalen känner att de kan lyfta vilken fråga som helst, oavsett vad det gäller, för att 
säkerställa att en så hög kvalité som möjligt säkerställs i omvårdnadsarbetet både på 
Valkyrian och i hemtjänst Söder.

9. Socialtjänstinsatserna under verksamhetsåret

Under året har gruppledare och verksamhetschef fått utbildning i IBIC från beställaren, 
eftersom genomförandeplanerna kommer att ändras till detta efterhand.

I genomförandeplanen skall boende/brukarens önskemål klart framgå vad avser 
utförande av insats samt tidpunkt. 

Genomförandeplan följs upp var tredje månad på Valkyrian, var sjätte månad i 
hemtjänst Söder, eller vid behov i samverkan med kund/ närstående, kontaktperson 
och gruppledare när detta behövs. Genomförandeplanen skall förmedla kundens 
egna önskemål och behov.

Att arbeta efter genomförandeplanen ser vi som en viktig del för att kunna tillgodose 
de boendes behov och önskemål.  Detta är en process som vi aktivt arbetar 
tillsammans med vårdtagare/närstående och personalen för att hålla detta dokument 
levande. 

Egenkontroll av anteckningar i social dokumentation och antal inloggningar i Magna 
Cura görs. Där det brister påtalas berörd personal för förändring. 

Medicinska avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner och följs upp och 
orsaks utreds enligt denna. Orsaksutredning, åtgärder och uppföljning av avvikelser 
görs med berörda personer dels individuellt samt på arbetsplatsträffar.

Omvårdnadspersonal är mycket aktiva och vakna med att skriva avvikelser, 
mörkertalet ”upplevs” som litet. 

Medicinska avvikelser och fallavvikelser rapporteras och läggs direkt i Magna Cura av 
personalen själva. Då det framkommer att legitimerad personal är inblandade i 
avvikelsen ska den orsaks utredas av chef för legitimerad personal.

Avvikelsehantering är en del av kvalitetssystemet för att säkerställa omvårdnadens 
kvalitet och för att skapa säkra rutiner. 

48



16

På verksamheterna finns ett avvikelseråd med gruppledare och verksamhetschef som 
arbetar enligt företagets dagordning. Utredning påbörjas, förbättringsförslag och 
åtgärder diskuteras och sedan lyfts specifika avvikelser på APT för att involvera 
personalen i patientsäkerhetsarbetet. Genom ett aktivt arbete med 
avvikelsehanteringen så vill vi förebygga att avvikelser sker, lära oss av det som skett 
samt se det som en kvalitetssäkring i verksamheterna.

Avvikelserapporter rörande insatser inom ramen för socialtjänstlagen skrivs, men inte i 
samma utsträckning och lika automatiskt som medicinska avvikelser, arbetet fortsätter 
med att få personalen att vara lika aktiva kring att skriva dessa pågår.

Verksamhetschefen/gruppledaren får utan dröjsmål ta del av alla synpunkter och 
klagomål. Verksamhetschef/gruppledaren tar kontakt med 
boende/vårdtagare/anhörig initialt via telefon som vid behov följs av ett eller flera 
personliga besök hos hen. Vi planerar att följa upp dessa samma dag eller snarast 
möjligt. Efter kontakt med berörd personal sker återkoppling till 
boende/vårdtagare/anhörig.

Vårt mål är att erhålla nöjda boende/vårdtagare och anhöriga. Vårt mål är att till 100 
% uppfylla kravet på upprättade genomförandeplaner (GFP) inom fjorton dagar från 
inflyttning samt uppföljning på Valkyrian var tredje månad, eller i hemtjänst Söder var 
sjätte månad, eller vid behov. Den enskildes önskemål skall klart framgå och vara 
tydligt. Vikten av att all omvårdnadspersonal tar del av genomförandeplanen 
tydliggörs.  

10. Brandskyddsarbetet

Brandombud på Valkyrian har gått utbildning för detta hos Presto tillsammans med 
verksamhetschefen. Ombudet gör regelbundna kontroller i webbaserat program enligt 
checklista från Presto. 

Varje år går ansvarig gruppledare igenom med all personal hur de agerar vid ett 
brandlarm samt så får de pröva att spruta med brandslang som finns på enheterna. 
Detta gäller både för Valkyrians- och hemtjänst Söders personal, tillsvidare-, månads- 
och timanställda.

Brandutbildning sker vart tredje år enligt avtal och under november 2018 erhöll all 
personal på Valkyrian denna utbildning via Presto.

Tomelilla 2020-03-28

Tina Persson

Verksamhetschef 
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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:

Christel Nilsson
Kvalitetschef
Direkt 0417-1828
Mobil 0709958128
christel.nilsson@tomelilla.se

Tomelilla den 16 april 2020 Dnr VON 2018/32

Förenade Care AB

Verksamhetsberättelse 2019 för Byavången och 
hemtjänst Centrum

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 
och lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Maria Lerjerud har överlämnat verksamhetsberättelse 
för 2019 gällande Byavången samt hemtjänstområde Centrum.

Särskilda boendet Byavången och hemtjänstområde Centrum drivs av 
Förenade Care AB.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna 
verksamhetsberättelsen 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.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse  Byavången och hemtjänst Centrum 2019, 
handlingsid: Von 2020.307

Stöd och omsorg
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Christel Nilsson
Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
Verksamhetschef Maria Lerjerud Förenade Care AB

51



 
 
 
 
 

1 
 



 

 Verksamhetsberättelse  

 

År 2019 

 

 

Byavången Vård och Omsorgsboende 

 

Hemtjänst Centrum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52



 
 
 
 
 

2 
 

Innehållsförteckning 

 

 

1. Sammanfattning 

 

2. Årets verksamhet 

 

3. Måluppfyllelse 

Kvalitet/ kvalitetsregister 

Medicinska avvikelser 

Rapport angående missförhållanden (Lex Sarah) 

Synpunkter och klagomål 

Enkäter 

 

4. Ekonomi 

Årets resultat 

Hemtjänst Centrum 

Byavången Vård och Omsorgsboende 

 

5. Personal 

Bemanning 

Utbildningsfrågor 

 

6. Leverantörer 

 

7. Miljö/ arbetsmiljö 

    Våld och hot 

Tillbud 

Brandskydd 

 

8. Framtiden 

 

 

53



 
 
 
 
 

3 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 

Byavången Vård och Omsorgsboende och Hemtjänst 

Centrum 
 

1. Sammanfattning 

 

Under 2019 leddes verksamheten av tre verksamhetschefer, 1 mars valde 

dåvarande verksamhetschef att gå i pension och efterträdande 

verksamhetschef hade uppdraget men avsa sig detta av personliga skäl, 

slutligen den 21augusti tillträdde undertecknad. 

Det gångna året har i likhet med 2018 i stora drag präglats av att tillsammans 

med medarbetare arbeta mot tydligt uppsatta mål. Medarbetarna är 

engagerad och intresserad vilket påverkar kvalitén så som arbetsmiljö positivt. 

Ett viktigt mått på detta är att vi inte har någon personalomsättning. 

 

Verksamheten omfattar som tidigare av 57 lägenheter på Byavången varav 

en av dessa är en växelvårdsplats. 

 

Verksamheten består också av en hemtjänstgrupp, Hemtjänst Centrum, som 

utför beviljade insatser av kommunens biståndshandläggare.  

 

Av medarbetare uppfyller nu alla utom 3 gällande krav på utbildning som 

undersköterska, samtliga av dessa följde med från kommunen 2010 då 

Förenade Care tog över driften. Tillsammans arbetar vi systematiskt och lyhört 

med vår arbetsmiljö samt samverkar och följer upp åtgärder samt resultat.  

Arbetsledningens och medarbetarnas kompetens och bemötande samt 

inställning till sitt uppdrag är betydelsefullt och avgörande för kvalitén. 

 

2019 köpte Förenade Care in nya möbler till personalrummet. 

 
 

2. Årets verksamhet 

 

Vi har redovisat verksamhetsberättelse för föregående år (2018) samt en 

kvalitetsredovisning för första halvåret 2020.  

En viktig del i verksamheten för oss är att medarbetarna trivs på sitt arbete, får 

växa och utvecklas, arbeta självständigt, känna arbetsglädje och får ta 

ansvar. Vår arbetsmiljö skall präglas av en öppenhet för att synliggörande 

och skapa lyhördhet mot brukare/kund, anhörig, medarbetare och 

samarbetspartner.   

I genomförandeplanen skall brukare/kunds önskemål klart framgå vad avser 

utförande av insats samt vilken tidpunkt.  
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Under början av 2019 använde sig verksamheten av Byavångsnytt för att 

förmedla lite information och bilder till anhöriga. Då verksamhetschefer byttes 

enl. ovan så tappades denna rutin. Men information av vikt har förmedlats via 

e-post eller brev. Julbrev skickades ut och kommer tillsammans med 

sommarbrev att införas från verksamheten. 

Verksamheten har skapat ett konto på Instagram där vi från våra olika 

enheter samt hemtjänst lägger ut olika aktiviteter och händelser, många 

anhöriga följer oss där. 

 

Vi ser det som mycket positivt att kunna ta emot elever och praktikanter, 

detta gör att medarbetarna utvecklar sin kompetens och växer i sin yrkesroll i 

en lärande verksamhet. Medarbetarna uppmuntras till handledarutbildning 

och flera har genomgått utbildningen.  

Ett syfte med att ta emot elever är också att det är betydelsefullt för att 

kunna bidra till en framtida personalförsörjning. 

Under 2019 har vi anställt 2 elever som haft praktik hos oss båda dessa är 

minderåriga, detta för att knyta nya kompetenta medarbetare som fungerar i 

verksamheten. 

  

Genomförandeplan följs upp var tredje månad i samverkan med boende/ 

brukare/anhöriga, kontaktperson och gruppledare.  

Arbetsanteckningar från SOL läses dagligen av gruppledare måndag – 

fredag r/t då händelse av vikt skall ändras/läggas som anteckning i utförare 

journal. 

Detta leder till utveckling av att stärka medarbetarnas förmåga att 

dokumentera korrekt.  

Vi arbetar medvetet och öppet med en ekonomisk medvetenhet vad gäller 

inköp, nyttjande av miljö och resurser vilket kräver flexibilitet och nytänkande. 

Personalen arbetar efter fasta scheman. 

Vid all frånvaro ska i första hand den fast anställda personalen som önskar 

arbeta extra erbjudas detta, därutöver finns ett antal vikarier som kan/vill 

arbeta vid behov.  

Ett utökat samarbete med Valkyrian och Hemtjänst Söder pågår och 

utvecklas kontinuerligt.  

 

3. Måluppfyllelse 

Kvalitet 

Förenade Care AB är som företag både kvalitet, arbetsmiljö och 

miljöcertifierat enligt ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 18 001. Kvalitetsarbetet 

följer vårt ledningssystem och innebär en trygghet med klara riktlinjer och 

tydlighet. 

Kvalitetsansvarig samt sju internrevisorer har kontinuerliga protokollförda 

möten under året. Internrevisorer reviderar enligt tidsplan verksamhetens alla 

rutiner. 
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I hemtjänsten utförs varje år kontroll av att personalen innehar aktuellt körkort 

samt att förnyelse av hemtjänstlegitimation görs. 

 

Personalen upplever det positiv att kunna medverka i förbättringsarbetet 

genom att använda särskilt utarbetad blankett där de kan framföra 

förbättringsförslag avseende ökad kvalitet både för de boende och deras 

egen arbetsmiljö.  

Förslag kopplade till företagets gemensamma övergripande ledningssystem 

vidarebefordras till huvudkontoret för hantering på ledningsmöte, som sker 

varje månad, varefter svar och återkoppling ges till personen i fråga. 

 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har vid inflyttning av nya boende ansvar 

för att en genomgång erbjuds för att se över behovet av 

inkontinenshjälpmedel, detta görs tillsammans med inkontinensombud.  

Risken för fall och malnutrition screenas i samarbete med 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.   

Munhälsovården är viktig då den har stor betydelse för god nutrition och 

bibehållen hälsa vilket i sin tur förhindrar uppkomst av trycksår samt minskar 

risken för fall.   

 

Erbjudande om viktmätning sker redan vid inflyttningstillfället, sedan följer vi 

BMI fyra gånger om året. (Antal boende 56 plus en växelvårdsplats.) 

 

Månad Feb-19 Maj-19 Aug-19 Nov-19 

Antal vägda 52 53 54 54 

BMI<22 14 10 13 14 

 

Vid svårigheter att hålla vikten utarbetar sjuksköterskan med 

omvårdnadspersonal en nutritionsplan för alla med sviktande BMI eller 

viktnedgång. Den kan innehålla tätare viktkontroll, extra berikad kost, 

näringsdryck, extra mål och signerade nattmål. Rapsolja används som 

kompletterande energi berikning på alla avdelningar. Kontroll av längden på 

nattfastan följs upp minst två gånger per år för en vecka åt gången för de 

boende som har ofrivillig nattfasta, vilka dessa är skall tydligt framgå i 

genomförandeplanen. 

Nattfaste mätningen som sker två gånger årligen, redovisas till MAS och 

återkopplas till medarbetar på enheterna samt vid tematräffar. 

Senaste mätningen av nattfasta visade ett snitt på 8,9. 

Man bör ha i åtanke att en alltför kort nattfasta kan tyda på oro och/eller 

dålig nattsömn. Nattpersonalen har en viktig del i detta arbete.  
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Kvalitetsregister 

Senior Alert 

Både på boendet och ute i hemtjänsten arbetar omvårdnadspersonal med 

kvalitetsregister. Byavången har 56 boende (varav en lägenhet är för 

växelvård, på dessa görs registrering i ordinära boendet), flertalet av de 

boende har gett sitt samtycke att delta i kvalitets-registret Senior Alert. I 

nuläget har en av de boende avböjt av personliga skäl. 

Vid tematräffar med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut 

och/eller fysioterapeut, representant för omvårdnadspersonal, gruppledare 

går man igenom riskbedömningar och registrerar för munhälsa(ROAG), fall 

(DFRI), trycksår (Norton), nutrition (MNA) och blåsdysfunktion. Utifrån detta 

utarbetas en gemensam åtgärdsplan samt en planering för uppföljning 

beslutas. 

 

För förutsättningar att registrera kunder i ordinärt boende i Senior Alert skall 

minst tre av efterföljande kriterier vara uppfyllda, kunden skall ha larm, natt 

tillsyn, minst tre tillsyn dagtid samt ev. vara inskriven i hemsjukvård. Om tre 

kriterier uppfylls arbetar hemtjänsten på samma sätt med team träff som 

ovan. Om kunder med diagnos på kognitiv hjärnsjukdom skall registreras 

deltar Silviasyster.  

 

BPSD 

Utbildning för personal i hur registrering i registrets sker samt hur man använder 

det i syfte att kvalitetssäkra omvårdnaden på bästa sett utifrån olika 

beteenden hos olika individer startade under hösten 2019. I denna 

kvalitetsutveckling deltar både personal inne från Byavången men även från 

det nystartade demens team i hemtjänsten. 

 

Palliativa registret 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med PAL (patientansvarig 

läkare) och omvårdnadspersonal går igenom frågorna för registreringen i 

Palliativa registret.  

 

Medicinska avvikelser 

Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner. Dessa följs upp och 

orsaks- utreds enligt rutin.  

 

Verksamheten arbetar med avvikelseråd, det är ett arbete för att 

kvalitetssäkra och förebygga samt medvetandegöra brist i rutiner så de inte 

upprepar sig. Avvikelseråd sker i samband med enhets möten som sker 

regelbundet på alla våra enheter. Här deltar all ordinarie personal, någon 

gruppledare samt verksamhetschef. 

Medarbetarna involveras och görs delaktiga genom detta arbete så att en 

säkerhetskultur råder i verksamheten. 
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En manual finns tillgänglig vid varje Magna Cura dator. Detta leder till att 

registrering och utredning kan ske skyndsamt vid händelse, vilket ökar 

kvaliteten i avvikelsearbetet.   
 

På Byavången registrerades 97 läkemedelsavvikelser, 22 av dessa kopplades 

till legitimerad personal. Antalet rapporterade avvikelser har minskat, vilket är 

positivt. Arbetet med att se över rutiner och arbetet med avvikelseråd tros ha 

påverkat resultatet. Medarbetarna är mycket uppmärksam på att skriva 

avvikelser och de har också varit engagerade och delaktiga i våra 

regelbundna avvikelseråd. 

Antalet rapporterade fall uppgick till 192 där en del individer stod för flera fall, 

oftast orsakad av hög ålder, multisjukdom och/eller en kognitiv hjärnsjukdom. 

Totalt 44 personer stod för alla fall. 

Den enskilde erbjuds att prova höftskyddsbyxa i förekommande fall efter 

team träff. Den 31 december 2019 hade 3 personer tackat ja till 

höftskyddsbyxa.  

Avseende begränsningsåtgärder vid samma tidpunkt hade 4 person 

sänggrind och 8 personer zon larm. 

 

Ingen avvikelse bedömdes vara av den allvarlighetsgraden att det skulle 

göras en anmälan om vård skada, Lex. Maria anmälan.  

 

I Hemtjänst Centrum registrerades 122 läkemedelsavvikelser, varav 25 av 

dessa kopplades till legitimerad personal. Handlingsplan gällande åtgärder r/t 

antalet avvikelser är vidtagna. 

Antal fall har varit 61, vilka härleds till 34 personer, vilket är en minskning från 

föregående år.  

 

I vår statistik för medicinska avvikelser återfinns alla befintliga 

personalkategorier inom hälso- och sjukvård samt kommunens nattpatrull. 

 

Internkontroller utfördes på varje enhet på Byavången samt i hemtjänsten 

utifrån en checklista gällande kontroll av att t.ex. avräkning narkotika stämde, 

utgångs datum på läkemedels förpackningar, att Vb listor fanns för 

ordinerade läkemedel mm dessa utformade från rutin av Tomelilla kommuns 

tidigare MAS, nuvarande MAS avslutade dessa kontroller hösten 2019. Även 

kontroll av funktion samt rengöring av medicinsk tekniska hjälpmedel utförs 

även denna kontroll avslutades även den under hösten 2019. 

 

Årlig besiktning utförs av alla arbetstekniska hjälpmedel såsom tak- och golv 

lift, stå lift och Turner. 

 

Rapport angående missförhållanden (Lex Sarah) 

Inga rapporter enl. lex sarah inkommit. 
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SoL Avvikelser 

Totalt har 50 SOL- avvikelser har inkommit till verksamheten totalt. 

Av dessa består 30 av dessa r/t utebliven insats som t.ex. dusch, städ samt 11 

av dessa r/t bemötande i olika omvårdnads situationer inne på Byavången. 

Resterande 9 SOL-avvikelser är r/t uteblivna insatser som t.ex. dusch, städ för 

boende i ordinärt boende. 

I början av 2019 inkom 10 avvikelserapporter avseende larm i hemtjänsten, 

dessa orsakade av driftstörningar hos Tunstall.  

 

Uppmärksamheten kring vikten av att skriva avvikelser av social karaktär är en 

levande dialog.   

Inga rapporter enl. lex sarah inkommit. 

 

Synpunkter och klagomål 

Verksamhetschefen får utan dröjsmål ta del av synpunkter och klagomål och 

tar därefter kontakt med berörd person om den inkomna ärenden. 

 

Det har under året inkommit totalt 6 synpunkter/klagomål till vår verksamhet, 

dessa berör både positivt samt negativt bemötande.  

Vi har rutin för att följa upp synpunkter och klagomål skyndsamt.  

Glädjande är att det även inkommit positiva synpunkter från mycket nöjda 

anhöriga på Byavången och hemtjänst Centrum.  

 

Värdegrund. 

Förenade Cares värdegrund bygger på den nationella värdegrunden för 

äldreomsorgen. 

På varje enhet samt i vår verksamhet i hemtjänsten finns en 

värdegrundsledare utsedd och värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt och 

är en viktig del av vårt pågående kvalitetsarbetet. 

 

Tomelilla kommuns värdegarantier delges alla medarbetare vid 

anställningstillfället.  

 

Genomförandeplan (GFP)  

Vårt mål är att erhålla nöjda boende och anhöriga. Vårt mål är också att till 

100 % uppfylla kravet på upprättade genomförandeplaner inom fjorton 

dagar från inflyttning samt uppföljning var tredje månad. GFP är ett levande 

dokument och uppdateras vid förändring. Den enskildes önskemål skall klart 

framgå och tydligt formuleras i jag-form. Den enskildes deltagande i 

upprättande/uppdatering betonas. Vikten av att all omvårdnadspersonal tar 

del av genomförandeplanen tydliggörs.   
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Anhörigträffar  

Anordnas på Byavången, vår och höst där anhöriga till våra boende på 

Byavången men även anhöriga till våra brukare i hemtjänsten bjuds in, här 

deltar verksamhetschef och gruppledare, träffarna består av olika teman 

baserat på önskemål från anhöriggruppen.  

Vid vårens anhörigträff som hölls av tidigare verksamhetschef delgavs 

information utifrån verksamheten samt samkväm med grillad korv och 

gemensam sångstund 

Vid höstens anhörigträff presenterade sig den nya verksamhetschefen. 

Tomelilla kommuns MAS var inbjuden att berätta om sitt uppdrag och de 

anhöriga kunde ställa frågor. En sjuksköterska från kommunens hemsjukvård 

deltog också och gav lite information om vad deras uppdrag går ut på och 

svarade på frågor. 

 

Resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning fanns tillgänglig 

för anhöriga vid anhörigträffen. 

Det har tidigare framkommit från en del anhöriga att de inte önskar 

genomgång av statistik på anhörigträffarna, varför vi valt att redovisa på 

detta sätt. 

 

Kostombuden och gruppledare har kost och boendemöten en gång i 

kvartalet för att lyssna av synpunkter och önskemål. På dagordningen står 

måltidernas innehåll, måltidsmiljö och önskemål om boendets aktiviteter. 

Mötena upplevs värdefulla där båda parter kan delge varandra synpunkter 

för att utveckla kvalité och verksamheten.  

 

Aktivitetsombuden har ett ansvar för att de och övrig medarbetare anordnar 

aktiviteter varje dag i veckan. Två aktiviteter anordnas per dag måndag till 

fredag och en aktivitet under lördag och söndag. Dessa aktiviteter sker på 

verksamhetens enheter samt att det finns möjlighet att delta vid 

”kommunens” gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna finns angivna på 

Förenade Cares hemsida och anslag finns uppsatta på varje enhet 

tillsammans med veckans matsedel.  

 

Våra gruppledare har som uppgift att arbeta i verksamheten i handlednings 

situationer för att direkt och på plats följa upp situationer som kan upplevas 

svåra eller utgöra konflikt för endera vårdtagaren eller medarbetare. 

 

Under 2019 gjordes en större förändring i kommunens demensteam, detta 

innebar att deras team fokuserar på de i ordinärt boende gällande 

handledning. 

 

I Social styrelsens undersökning: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 

2019” svarade på serviceboendet 20-40 % av våra 30 kunder och resultatet 

blev 82 % som var positiva på sitt boende. Resultatet lägre än tidigare år. 
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På flyglarna 31,33,35 20-40 % av våra 27 boende (-1 växelvårds boende, inte 

med i undersökning på boendet) resultatet blev 100 % som var positiva på sitt 

boende 

På vissa frågor redovisas inget resultat alls på eftersom det var för få svar. 

(Färre än 7 svar redovisas inte av Socialstyrelsen) Detta ger en stor osäkerhet i 

analysen när inte ens hälften besvarat enkäten. Flera av de boende har en 

hög ålder och detta r/t sjukdom vilket kan ha påverkat vilja eller förmåga att 

besvara enkäten. 

 

Handlingsplan har upprättats och avseende de frågor där resultatet från 

undersökningen 2019 var lägre än egenregins totala resultat arbetar vi 

gemensamt i ledningen med alla medarbetar med att förbättra upplevelsen 

av vår omsorg till våra boende och kunder. 

 

Hemtjänst Centrum 

I Social styrelsens undersökning: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 

2019” var andelen svarade mellan 60-80% och resultatet av detta är 81 % 

nöjdhet, vilket är något lägre än föregående mätning 2018 som visade på en 

86 % nöjdhet. 

Ett mått på kvalité vad gäller nöjdheten hos brukare är kontinuitet och kvalite 

med att hålla antalet omvårdnadspersonal hos kund så lågt som möjligt. 

Det praktiska arbetet med arbetsschema samt fördelning av personal kräver 

en god planering och en stor flexibilitet hos omvårdnadspersonalen i sitt 

utförande av vård och omsorg.  

 

En kort daglig analys- reflektionstid s.k. Lean är implementerat i verksamheten. 

Detta fyller syfte att gemensamt utvärdera och analysera dagens arbete. 

Målet är att ge ett gott slutvärde för kunden men även att ett påverkbart 

arbete motiverar personalens engagemang och trivsel. 

 

Socialstyrelsens enkät ”Enhetsundersökningen om äldreomsorg och 

kommunal hälso- och sjukvård” besvarades. 

 

4. Ekonomi 

Årets resultat 

Enheten har under året erhållit ersättning i enlighet med gällande avtal.  

 

Hemtjänst Centrum 

Hemtjänst Centrum har under året 2019 haft ett genomsnitt på1 331,15 

beviljade insatstimmar per månad.  
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Byavången Vård och omsorgs boende  

Byavångens Vård och omsorgsboende har 57 lägenheter där en lägenhet är 

en växelvårdsplats. Under året har vi haft en omsättning där 20 lägenheter 

har bytt ägare.  

Vissa månader har inte alla lägenheter varit fullt belagda, det samma gäller 

även att växelvårdsplatsen inte varit full täckning på. 

Detta ställer stora krav på gruppledarnas kunskap och förmåga att styra 

planering och att kunna motivera flexibilitet hos våra medarbetare.  

Vårdtyngden på boendet varierar på grund av hög ålder. 

Medelåldern 31 december 2019, var ca 85 år. 

 

5. Personal 

Bemanning 

Bemanning inne på Byavångens vård och omsorgsboende följer avtal. 

Gruppledaren deltar vid behov i det dagliga omvårdnadsarbetet och vid 

handledningssituationer. 

 

Bemanning i hemtjänsten följer avtal utifrån antal beviljade timmar. 

Gruppledaren deltar vid behov i det dagliga omvårdnadsarbetet, planerar 

insatser vid förändringar, leder och fördelar arbetet. 

I verksamheten finns även en förstärkning av en undersköterska med delat 

gruppledaransvar på boendet samt i hemtjänsten samt denne även har ett 

kvalitetsansvar enl. Förenade Care. 

 

Arbetsplatsträffar genomförs varje månad. Dessa ansvarar samt hålls i av 

verksamhetschef. Dagordning för arbetsplatsträff följer Förenade Care. 

 

Utvecklingssamtal har utförts under våren. Lönesamtal erbjöds i samband 

med årets lönerevision. 

Introduktion och bredvid gång för nyanställd personal följer Förenade Cares 

rutin. En introduktionsdag hölls i juni för våra sommarvikarier.  

Verksamheten har infört en enkätundersökning efter sommaren, detta för att 

efterhöra semestervikariernas upplevelse av sommaren. Vinsten är att få 

positivt respektive mindre positivt kritik för att fortsätta utveckla verksamheten.  

Omsättningen bland medarbetarna är mycket liten, endast en 

pensionsavgång under 2019.    

I december avnjöt vi ett mycket uppskattat julbord på H&G:s kök i Tomelilla. 

Vid julmingel överlämnades företagets årliga julgåva till medarbetarna, här 

bjöds även sjuksköterskor samt rehab personal in från Tomelilla kommuns 

hemsjukvård samt andra externa personer som deltar i den dagliga driften för 

att stärka samarbetet och dialog.  

 

Sommaren 2019 hade toppar av mycket värme och var påfrestande för såväl 

vårdtagare som personal. Medarbetarna gjorde ett beundransvärt arbete för 
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våra vårdtagare och kunder. Handlingsplan gällande värmebölja följdes och 

ingen vårdtagare kom till skada.  

En förhållandevis låg sjukfrånvaro, kompetent personal och kunniga 

semestervikarier bidrog till att sommaren 2019 upplevs ha fungerat bra. 

  

Psykosocial enkät 

Genomfördes under hösten och redovisades på APT och utifrån detta så har 

enheterna fått i uppgift att skrivit en lokal handlingsplan för att alla skall känna 

sig delaktiga samt ha en möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. 

 

Utbildningsfrågor 

Brandutbildning genomförs regelbundet enligt avtal. Brandutbildning med 

praktisk brandsläckningsövning för samtlig personal genomfördes på APT i 

februari 2019.  

 

Introduktion för våra sommarvikarier gjordes under en heldag efter upprättat 

program. Gruppledare tillsammans med representanter från sjuksköterskor, 

rehab och demensteam informerade och demonstrerade.  

Läkemedelsutbildningar genomförs av en representant från 

sjuksköterskegruppen och är mycket omfattande, all ordinarie personal 

uppdateras kontinuerligt och alla de vikarier/ timanställda som är aktuella för 

delegering genomgår utbildning inför detta. 

Medarbetare som arbetar på demens enheterna får kontinuerlig 

handledning. 

 

2 vårdbiträde deltar i utbildning till undersköterska genom företagets 

uppdragsutbildning och blev färdiga undersköterskor i början av 2019.  

 

2 undersköterskor samt 1 gruppledare läser till specialistundersköterska inom 

demens, på Yrkeshögskolan i Lund. Utbildningen sker på distans och beräknas 

vara klar våren 2020.  

 

Personalen gör olika webbutbildningarna såsom ”jobba säkert med 

läkemedel”, ”äldre med diabetes” och ”ge insulin” mm. Efter genomgångna 

utbildningar inlämnas intyg till gruppledare på genomgången kurs. 

Webbutbildningar avseende vårdhygien och omvårdnad visas på 

introduktionsdag för semestervikarier.  

Vi har årlig genomgång av lagefterlevnad arbetsmiljö och miljö.  

 

Oral Care har utbildat all personal i två olika ämnen vid arbetsplatsträffar.  

 

Diabetes sjuksköterska var inbjuden vid en av våra arbetsplatsträffar och 

föreläste om diabetes hos äldre. 
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Våren 2019 deltog två gruppledare vid utbildning av att upprätta 

genomförande planer utifrån Ibic. 

 

6. Leverantörer 

Leverantörsregister är uppdaterat samt leverantörsbedömningar är gjorda för 

år 2019.  

7 reklamationer till leverantör har inkommit från verksamheten, 6 till 

kommunens kök, Kastanjeskolan samt 1 till OneMed. 

 

 

7. Miljö/ Arbetsmiljö  

Riskbedömning av arbetsmiljö har upprättats för alla boende och kunder i 

hemtjänst. Riskbedömningen förvaras på boendet i pärm på 

avdelningskontor samt i kundens pärm i hemtjänstlokal för lätt åtkomst för 

personal.  

Gruppledare och kontaktperson har varit delaktiga i upprättandet av 

riskbedömningarna. Uppföljning sker var tredje månad för boendet och var 

sjätte månad i hemtjänst eller vid förändring.  

En punkt vid arbetsplatsträffar är att arbetsmiljöombuden/miljöombuden har 

möjlighet att informera om tillbud, rapporter om våld och hot eller annat som 

rör medarbetares arbetsmiljö.  

Riskbedömning utförs även på allmänna utrymmen samt för alla 

personalkategorier. Skyddsrond genomfördes i november och 

arbetsmiljömöten och miljömöte har genomförts.  

Ingen inspektion genomförd från arbetsmiljöverket under 2019. 

 

Våld och hot 

Situationer av Våld och hot förekommer stundtals i omvårdnadsarbetet. På 

boendet har vi tre enheter där boende med kognitiv hjärnsjukdom bor. 

Riskbedömning utförs på samtliga där våld och hot förekommer. 

Handlingsplaner utarbetas i samråd med kontaktperson, 

verksamhetschef/gruppledare samt sjuksköterska och rehab. Arbetet med att 

förhindra innan situationer om ”våld och hot” uppkommer pågår fortlöpande. 

9 rapporter om våld och hot har inkommit från verksamheten inne på 

Byavången, 0 händelser inkommit utifrån hemtjänsten under 2019. 

Handlingsplan har upprättats i förekommande fall, dessa följs upp var 3: e 

månad. Inga fysiska/psykiska skador r/t dessa händelser. 5 arbetsskador har 

anmälts där de flesta har inträffat i samband med utåtagerande vårdtagare 

eller medarbetare som halkat eller trampat fel. Dessa har anmälts till 

skyddsombud på arbetsplatsen. Ingen skada har varit av allvarlig art.   

 

Tillbud 

Löpande under 2019 är det skrivet ett antal rapporter om tillbud. 

Handlingsplaner upprättade så att upprepning kan, om möjligt undvikas. 
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Brandskydd  

Brandombuden gör kontroller enligt webbaserat program enligt rullande 

schema med checklista från Presto. Brandutbildning sker vart 3:e år enligt 

Förenade Cares riktlinjer. 

 

Rutin avseende Kris och katastrofberedskap 

Denna uppdateras årligen. 

 

8. Framtid 

 

Visionen vi har gemensamt är att vi skall se vårt dagliga arbete som något vi 

alla är del av 24 timmar om dygnet, aktivt arbeta med att tala om oss som vi 

och inte de eller någon. 

 

All omvårdnadspersonal skall ges möjlighet att utvecklas utifrån enskilda 

intresse områden t.ex. sår, kost, rehabilitering mm. 

 

Delta vid Äldreomsorgs dagar i Stockholm är en viktig del i arbetet med att 

vara i framkant inom äldreomsorgen. Att där få ta del av nyheter, få nya 

impulser, kunskap och stimulans i sitt yrke ger utveckling och positiva effekter 

inte bara för den enskilde medarbetaren utan gagnar hela verksamheten. 

 

Att fortsätta arbeta för en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner 

arbetsglädje är av stor betydelse. Likväl att man känner ett engagemang för 

de uppdrag man åtagit sig och att medarbetaren känner en delaktighet.  

  

Vi kommer fortsätta att ha arbetsplatsträff med våra vikarier då detta stärker 

gemenskap samt ger ett tillfälle för dialog mellan bägge parter. 

 

Utflykter för våra boende kommer starta då vi kommer starta att nyttja 

minibussen som finns i Förenade Cares regi. 

 

Vi kommer aktiv arbeta med att följa Tomelilla kommuns riktlinjer gällande 

rutiner för SOL och HSL. 

 

Användandet av kvalitetssystemet BPSD kommer att vara en viktig del under 

2020, arbete med att utveckla detta sker utifrån examens arbete av 

medarbetare som under våren avslutar sin specialist utbildning inom demens. 

Denna utveckling innefattar både verksamheten inne på boendet men även 

i demens teamet i hemtjänsten. 
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Fortsätta arbetet med kompetens höjning hos medarbetare i hemtjänsten för 

konceptet Trygg Hemma som implementeras i kommunen.  

 

Arbetsplatsträffen i juni kommer att hållas vid ett tillfälle, gemensamt för alla 

medarbetare. Ämnet är lagefterlevnad arbetsmiljö samt ett socialt program 

finns för att även ha lite kul tillsammans – syfte är att stärka vi känslan och 

ladda lite positiv energi inför sommaren. 

 

Verksamheten fortsätter att arbeta med upprättade handlingsplaner, följa 

gällande kvalitetsledningssystem mm, allt med fokus på att bibehålla god 

kvalitet genom ett ständigt förbättringsarbete.   

 

 

 

2020-03-31 

Maria Lerjerud Verksamhetschef på Byavången vård och omsorgsboende 

samt hemtjänst centrum i Tomelilla.  

Tillträdde denna tjänst 2019-08-21. 
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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:

Angelica Michanek
Enhetschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
angelica.michanek@tomelilla.se

Tomelilla den 2 april 2020 Dnr VON DiaNr

Revisorerna

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) , kvartal 1 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

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

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Tidigare redovisning
Beslut från 2018-07-02. Verkställt 2019-10-01. Väntetid från första 
erbjudandet till verkställt 330 dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 
2020.xxx

Stöd och omsorg

Angelica Michanek
Enhetschef

Beslutet skickas till:

revisorerna
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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:

Angelica Michanek
Enhetschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
angelica.michanek@tomelilla.se

Tomelilla den 2 april 2020 Dnr VON 2020/30

kommunfullmäktige

Statistikrapport för ej verkställda gynnande 
beslut inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2020

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

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över 
hur många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person 
har erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till 
verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild 
avgift enligt LSS § 28 a.

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under 
perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Inga beslut att rapportera.

Tidigare redovisning.
Enligt senaste redovisningen var det ett beslut från 2018-07-02 som 
Verkställdes 2019-10-01. Väntetid från första erbjudandet till verkställt 330 
dagar.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 
2020.226

Stöd och omsorg

Angelica Michanek
Enhetschef

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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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:

Angelica Michanek
Enhetschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
angelica.michanek@tomelilla.se

Tomelilla den 2 april 2020 Dnr VON DiaNr

revisorerna

Rapportering av ej verkställda gynnande  SoL  
beslut inom äldre- och handikappomsorgen 
(SoL) - kvartal 1 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
bistånd beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till 
dröjsmålet. Även beslut som avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre 
månader från dagen då verkställigheten avbröts ska rapporteras.

För första kvartalet 2020 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.  

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 2020.

Stöd och omsorg

Angelica Michanek
Enhetschef

Beslutet skickas till:

revisorerna
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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:

Angelica Michanek
Enhetschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
angelica.michanek@tomelilla.se

Tomelilla den 2 april 2020 Dnr VON 2020/31

kommunfullmäktige

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen 
(SoL), kvartal 1 2020

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

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom 
tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten 
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och 
inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten 
avbröts ska rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut 
inom skälig tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under första kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
rapporterats till IVO som ej verkställda.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 
2020.xxx

Stöd och omsorg

Angelica Michanek
Enhetschef

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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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 16 april 2020 Dnr VON 2020/4

vård och omsorgsnämnden

Delegeringsbeslut Von mars 2020

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

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

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg: 
mars: 215

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS mars 2020, handlingsid: Von 2020.308

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning Januari Februari Mars
2000 Genomförandeplan ny 3 1 4

2010 Genomförandeplan uppföljning 32 19 29

2030 Genomförandeplan justerad 7 4 6

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 48 47 51

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

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 2

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 9 8 10

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 9 6 8

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 8 10 11

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 1 10 11

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag 1

4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1 1 2

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 2 10 1

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 3 5 9

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 1 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 10 9 12

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall
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
6003 Personkretstillhörighet 
6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1

6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag 1

6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 2 3 2

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

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag 1 4

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 3

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 2

6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 15 46

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
6902 Ers sjuklönekostnad avslag LSS §9p2
 SUMMA 138 162 215
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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 16 april 2020 Dnr VON 2020/3

vård och omsorgsnämnden

Anmälningsärenden Von 2020-04-30

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

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas på dagens sammanträde:

Kultur- och Fritidsnämnden 2020-03-24, Kfn § 23, Alternativ till 
Fritidsbanken för utlåning av fritidsutrustning

Förvaltningen föreslog nämnden att inte inrätta någon verksamhet för 
utlåning av fritidsutrustning eftersom ingen av kommunens föreningar 
visat något intresse och för att kommunen saknar egna resurser att driva 
en sådan verksamhet. Nämnden beslutade att återremittera ärenden till 
förvaltningen för ytterligare behandling. Tidigare har det diskuterats att 
tillfråga vård och omsorg om möjligheten att involvera daglig verksamhet 
men nämnden ska i första hand återigen lyfta frågan med föreningslivet 
och i nuläget finns inga diskussioner i nämnden om att undersöka 
möjligheten att involvera daglig verksamhet.

Begränsade omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i andra kommuner 
pga covid-19

Enskilda kommuner har fattat beslut om att tillfälligt inte erbjuda 
omsorgsinsatser till brukare från andra kommuner pga Covid-19 . Varje 
enskild kommuns beslut distribueras till samtliga landets kommuner:

2020-04-22 har beslut inkommit från följande kommuner: Norrtälje, 
Nyköping, Falkenberg, Vadstena, Östra Göinge, Kinda, Kävlinge, 
Upplands Väsby, Laxå, Lindesberg, Nynäshamn, Arjeplog, Vellinge, 
Uddevalla, Vaggeryd, Ale, Örnsköldsvik.
Kommunstyrelsen 2020-04-15, Ks § 44, Reviderad tidplan för 
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budgetarbetet 2021-2023

Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i 
samband med den stora utbredningen av Covid-19 har förutsättningarna 
för kommunens budgetprocess påverkats. Skatteunderlagsprognoserna 
som Sveriges Kommuner och Regioner lämnade i början av året och som 
låg som grund för kommunens planeringsförutsättningar kommer att 
nedrevideras kraftigt.  

I detta läge är det svårt att fortsätta med samma tidplan och samma 
förutsättningar som fastställts tidigare. Utifrån rådande omständigheter 
beslutades om en reviderad tidplan för det kommande budgetarbetet.

Följande reviderade tider är det som direkt berör nämnden:

 Budgetberedning den 10 juni samt 8-9 september
 Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och 

taxor, 23 september 2020 i KSAU. Innebär att Von måste besluta 
om sitt förslag den 27 aug.

 Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 december 
2020.

 Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat 
aktuell nämnd som ett informationsärende den 31 januari 2021.

Kommunstyrelsen 2020-04-15, Ks § 63, Val av ledamot i politikerråd 
för färdtjänsten efter Gunnel Andersson (M)

Kommunstyrelsen beslutar entlediga Gunnel Andersson (M) från 
uppdraget som ledamot i politikerrådet för färdtjänsten.

Kommunstyrelsen beslutar utse Marianne Åkerblad (M) till ny ledamot i 
politikerrådet för färdtjänsten i stället för Gunnel Andersson (M).

  
Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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