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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

2020-01-30 Marianne och Axel

2020-02-27 Gunvor O och Kent 0

2020-03-26 Kent O

2020-04-30: Axel O

2020-05-28: Mona Nihlén

2020-06-25 Peo Örnsved

2020-08-24: Gunvor Olssson

2020-09-24: Axel Olsson

2020-10-29: Alexander Verwij Svensson ????

2020-11-25: Kent Olofsson

2020-12-17: Mona Nihlén

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 18 maj 2020 Dnr VON 2020/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden Von 2020-05-
28

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 

Covid-19 pandemin:

  

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 20 maj 2020 Dnr VON DiaNr

vård och omsorgsnämnden

Tertialrapport 1 2020 vård och omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för 
januari-april 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tertialrapport 1 för vård och omsorgsnämnden redovisar följande:

Ekonomi: För helåret prognosticeras ett ekonomiskt överskott på 3 
mnkr. Prognosen förutsätter att nämnden kompenseras för ökade 
kostnader relaterade till pågående covid-19 pandemi. 

Intern kontroll: Uppföljning har skett enligt tidigare beslutad intern 
kontrollplan. Uppföljningen redovisar endast små avvikelser. Några 
kontroller har ej kunnat genomföras under pågående pandemi.

Måluppföljning: Måluppföljningen indikerar att samtliga mål för 2020 
kommer att uppfyllas.

Väsentliga händelser under tertial 1: Här redovisas att heltid som norm 
nu införts och att en stor ökning skett av andelen heltidsarbetande jämfört 
med motsvarande period 2019. Dessutom redovisas att covid-19 
pandemin inneburit en stor belastning på verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Pågående covid-19 pandemi kommer innebära ökade kostnader för vård 
och omsorgsverksamheten under 2020. Det är i nuläget osäkert vilka 
ekonomiska konsekvenser det kommer få för verksamheten och 
kommunen som helhet. Vård och omsorg är beroende av att få 
ekonomisk kompensation för de ökade kostnaderna för att få en budget i 
balans vid årets slut och för kommunen som helhet är det i nuläget osäkert 
dels i vilken omfattning kommunens ökande kostnader kommer 
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kompenseras i form av statsbidrag och dels hur skatteintäkterna kommer 
utvecklas.

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
TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Von 
2020.xxx

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Viweca Thoresson
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TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla 
kommun
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-04-30    Organisation: Vård- och omsorgsnämnden    

Vård- och omsorgsnämnden
Väsentliga händelser

 Arbetet med införandet av heltid som norm är nu igång i samtliga verksamheter. 
Glädjande nog är det många medarbetare som har valt att arbeta heltid. Det ställer höga 
krav på verksamheten satt ställa om från deltidsorganisation till heltidsorganisation. 
Verksamheten arbetar mycket med dialog och ständiga förbättringar tillsammans med 
medarbetarna ute i verksamheten och rekryterings- och bemanningsenheten. I dagsläget 
är 62% av medarbetarna heltidsarbetande jämfört med 26% vid samma tidpunkt 2019. 
Omställningen beräknas inte vara klar under 2020.

 Under perioden så har verksamheten belastats hårt på olika sätt med anledning av 
coronaviruset. Både brukare, anhöriga och personal har framfört oro. Det kräver 
upprepad information, mycket kommunikation, volontärarbete, samverkan, översyn av 
material, kompetensutveckling, utveckling av nya arbetssätt mm. Trots denna påfrestning 
så har verksamheten fullföljt sina uppdrag och lyckats begränsa både smitta och oro.

Intern kontroll
Arbetet med att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och visar på att 
förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna och sätter in åtgärder där risker kvarstår. Det 
finns väldigt få avvikelser rapporterade (riskid 1,2 4 och 13) från egenregins hemtjänstområde och 
särskilda boende under perioden. För att utesluta att det beror på underrapportering kommer en 
uppföljning att göras.
Riskid 7, hemtjänstområde Brösarp och Västra har båda rapporterat ett medel på 13 personal 
under 14 dagars perioden. Resultatet är bättre än både tidigare mätning och riksgenomsnittet. 
Direktåtgärd sätts in för att kvalitetssäkra urval och metod så det är jämförbart med tidigare 
mätningar.
Riskid 3 och 6, kontroll av nyckelhantering och ordinationer av inkontinenshjälpmedel har inte 
kunnat genomföras p.g.a rådande pandemi. Riskid 8, granskning av att genomförandeplaner visar 
att 100 % av de boende på gruppboende inom LSS har uppdaterade genomförandeplaner.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.
Kommentar:
Avgiftsutrymme ska kunna räknas ut på kommunens hemsida. Beställning är gjord till 
kommunens digitaliseringsenhet.Digital signering av HSL insatser är under införandet. Under 
sommaren kommer verksamheten att skapa egna filmer. En digitalt stöd kommer att köpas in 
där utbildningar registreras
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Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens 
verksamheter ökar.
Kommentar:
Med anledning av Covid -19 så är möjligheten begränsad att införa nya brukarråd. Unga i 
omsorgen planeras att kartlägga och utveckla nya aktiviteter på boenden. Brukaren har deltagit 
i rekrytering av personal.
Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper.
Kommentar:
Instruktionsfilmer ska användas för introduktion och för information till nya 
brukare. Läsplattor används idag till kontakter med anhöriga med anledning av isoleringen av 
äldre
Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.
Kommentar:
Nyby appen används av flera olika enheter. Med anledning av Covid 19 avvaktas utbildning av 
seniorambassadörer och undersökning av intresset hos föreningar om samverkan.
Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.
Kommentar:
Den nationella brukarenkäten är ute tom maj månad och resultaten redovisas av Socialstyrelsen 
tidigast i oktober.

Ekonomi
Nettokostnad (mnkr) Utfall jan-

apr 2020
Budget 

2020
Prognos 

2020
Budget-

avvikelse
Vård och omsorsnämnd 0,2 0,4 0,4 0
Omsorgspeng 50,0 157,3 153,3 4,0
Ledning och myndighet 5,8 24,9 22,9 2,0
LSS-verksamhet 4,9 12,5 13,8 -1,4
Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel 9,0 27,9 28,4 -0,5
Hemtjänst 0,9 2,1 2,7 -0,6
Särskilt boende 2,4 5,7 6,2 -0,5
Summa nettokostnad 73,2 230,7 227,7 3,0

Investeringar (mnkr) Utfall jan-
apr 2020

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget-
avvikelse

Verksamhetssystem 0 -1,0 -1,0 0
Inventarier -0,4 -1,5 -1,5 0
Summa investeringar -0,4 -2,5 -2,5 0

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 3 mnkr under förutsättning 
att nämnden ges kompensation för ökade kostnader med anledning av Corona pandemin.
Antal beviljade hemtjänsttimmar har minskat med 700 timmar i april jämfört med januari och 
även volymerna för särskilt boende är lägre. Minskningen bedöms kvarstå under året och därmed 
bidra till att omsorgspengen kan visa ett överskott för helåret.
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Ökad sjukfrånvaro som en konsekvens av strikta restriktioner, med anledning av covid-19, att 
inte gå till jobbet om man har sjukdomssymptom, har medfört ökade sjuklöner. Viss förstärkning 
av personal har gjorts för att säkerställa att verksamheterna kan hantera ökade krav med 
anledning av risk för corona smitta.
Omställningen till "Heltid som norm" pågår och medför initialt ökade kostnader, verksamheten 
arbetar aktivt med att samplanera personal mellan olika enheter och använda det överskott av tid 
som uppstår med en ökad sysselsättningsgrad effektivt. Behovet av timvikarier kvarstår dock och 
möter de påfrestningar som pandemin förorsakar i verksamheterna.
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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 25 maj 2020 Dnr VON DiaNr

Vård -och omsorgsnämnden

Uppföljning av kvalitet tertial 1 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen 
för tertial1 2020. 

Ärendebeskrivning
Drygt 30 synpunkter har kommit in under första tertialet och registrerats i 
kommunens ärendehanteringsprogram. Synpunkterna ska besvaras och 
utredas enligt nämndens rutiner. Synpunkter som berör brister i enskilds 
omsorg och omvårdnad utreds också som missförhållande enligt 
socialtjänstlagen eller avvikelser i hälso-och sjukvården. Synpunkterna 
redovisas i en bilaga. 

Tertialen har dominerats av coronapandemin och det syns också på att 
åtta av synpunkterna handlar om ex. oro för otillräcklig skyddsutrustning 
för nära och kära.  

Resultatet av granskningen visar att rutinen är implementerad i de flesta 
verksamheterna. Synpunkterna är dokumenterade, resultatet har 
analyserats samt den klagande har fått återkoppling.  
Förvaltningen behöver nu undersöka om fler åtgärder behövs för att 
rutinen ska vara fullt implementerad i alla verksamheter. 

När det gäller fel, brister, avvikelser så har ej utförda insatser stuckit iväg 
stort hos LSS som rapporterat över 50 ej utförda insatser. Det beror på att 
daglig verksamhet för vissa grupper ställts in p.g a handledares sjukdom. 
Varje gång har det skrivits rapporter för alla individer i gruppen. Åtgärder 
har vidtagits med färre grupper med fler handledare för att göra dessa 
mindre sårbara. LSS har också rapporterat incidenter med hotinslag mellan 
boende och mellan deltagare i daglig verksamhet. Händelserna medför oro 
och otrygghet men inga fysiska skador har rapporterats.  Åtgärder både 
individuella och generella har vidtagits för att minska riskerna för 
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målgruppen. 
Positivt att hemtjänsten inte har några ej utförda insatser att rapportera, 
under förutsättning att det inte beror på underrapportering. 
I stort följs rutinerna för att utreda och åtgärda rapporterna och återföra 
resultatet till alla medarbetare. Uppföljningen av att kännedomen om 
negativa händelser rapporteras och utreds fortsätter under nästa tertial. 

Uppföljningen visar att behovet av särskilt boende väl matchas av tillgång 
på lägenheter. Av 28 ansökningar har 22 beviljats boende. Tre har fått 
avslag och tre ansökningar har avslutats av andra orsaker. Samtliga beslut 
har verkställts inom 90 dagar. Ett par väntar nu på boende tillsammans. 
Det fanns tre lediga lägenheter per den siste april 

Totalt har också 31 beslut om korttidsboende verkställts inom perioden.  
Lägenheter till korttidsboende har använts både på Norrevång:s 
servicehus, enheten Qvarnen och på ”gamla” korttidsboendet. Något 
korttidsbeslut har verkställts på Valkyrian tidigare i år. Byavången och 
Valkyrian har vardera en lägenhet för växelvård som är en form av 
återkommande korttidsvistelse. Korttidsboende på Brinkehem har ännu 
inte införts p.g. a att inga lägenheter har varit lediga under perioden. 

Efter att både korttidsplatser och växelvårdsplatser spridit ut sig på våra 
olika boenden upplever myndigheten enligt enhetschefen en del 
utmaningar i samarbetet med flera aktörer, bland annat återkoppling och 
uppföljning av aktuella ärenden. Det har också funnits svårigheter att följa 
aktuella rutiner och att förmedla information. Inga synpunkter eller 
negativa händelser har dock rapporterats med ovanstående orsak. 

Ekonomiska konsekvenser. Redovisningen har inte medför några 
direkta ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet. Barnets rätt är grundläggande och bevakas i allt 
kvalitetsarbete. 

Miljöperspektivet. Kvalitetsarbetet skapar en tydlighet för både brukare, 
anhöriga och medarbetare vilket leder till en mer hållbar social miljö.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-05-25
VoN Presentation kvalitet tertial 1 2020, handlingsid: Von 2020.431
Bilaga Synpunkter tertial 1, handlingsid: Von 2020.432

Stöd och omsorg
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Christel Nilsson
Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Tertialredovisning av systematiskt kvalitetsarbete
Vård och omsorg 
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2020-05-25 3

Rätten bistånd 4 kapitlet 1 §  
Den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och 
för sin livsföring i övrigt.
Den enskilde skall genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet skall utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter 
att leva ett självständigt liv.

Riktlinjer fö
r bistånd 

enligt 

socialtjänstlagen för 

äldre och

funktionshindrade i 

Tomelilla
 kommun

Antagen av vård och 

omsorgsnämnden.

Lag (1993:387) 
om stöd och 
service, LSS, 
”Den enskilde ska 
garanteras goda 
levnadsvillkor.
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ØRedovisning av synpunkter o klagomål
ØRedovisning av fel o brister/avvikelser/Lex Sarah
ØRedovisning av tillgång/efterfrågan särskilt boende 
ØRedovisning av tillgång/efterfrågan korttidsboende

2020-05-25 4

Innehåll

n
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Antal synpunkter/klagomål som har inkommit 
under perioden januari - april 2020

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hälso o sjukvård

Kopplat till Corona 

LSS

Avgifter

Hemtjänst

Handläggning

Särskilt boende 

Korttidsboende
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Typ av klagomål/synpunkt 

Series1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kopplat till Corona

Bilkörning/trafik

Brist i information

Brist i utförandet/omsorgen

Handläggningstid

Avgift hjälpmedel och måltidskostnad

Utemiljön

Positivt/beröm

Brist i kommunikation
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ü Vi tar kontakt med den klagande
ü Vi ”ser” snabbt orsaken
ü Vi vidtar åtgärder 
ü Vi pratar om klagomålen
Ø Vi prioriterar inte utredningar 
 

2020-05-25 7

• Vi är bra på att hitta organisatoriska 
brister

• Vi är bra på att utreda och 
analysera

• Vi är bra på att följa upp åtgärderna
• Vi är bra på att följa upp nöjdheten

           Utfall jan-april                                   Prognos 2020…………
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Rapporterade negativa händelser 

0 10 20 30 40 50 60

Bemötande 

Larm/sökarsystem

Brister i info överföring

Dokumentation

Omvårdnadshändelse 

Våld/hot händelse 

Ej utförd insats

Chart Title

Myndighet Soc.psyk LSS Särskilt boende FC Särskilt boende  Hemtjänst FC Hemtjänst 
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Ø Korttidsboende är en tillfällig, tidsbegränsad insats med undantag av vård i livets slutskede. 
Ø Korttidsboende kan vara en viktig tillfällig resurs för återhämtning som behövs för att en person 

ska kunna fortsätta bo kvar hemma. 
Ø Det kan också vara aktuellt under tiden en utredning pågår av den enskildes framtida behov av vård 

och omsorg och/eller boendeform. 
Ø Korttidsboende kan också beviljas för vård i livets slutskede.

Norm: Upp till fyra veckors sammanhängande tid för korttidsvistelse. Tid därutöver
prövas särskilt.

*Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade i Tomelilla kommun. 21 september 
2017, VON § 71 

2020-05-25 9

5.2 Korttids- och växelboende
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Korttidsboende, antal dygn och antal brukare

Korttid              
Norrevång Brinkehem Valkyrian Byavången

År                 
2020 Dygn Brukare Dygn Brukare Dygn Brukare Dygn Brukare
Januari 156 10           
Februari 172 16           
Mars 176 14    7 1   
April 146 7    30 1   
Antal dagar 650      37     
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x
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Korttidsbeslut
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• Växelboende är ett stöd för närstående 
som behöver avlösning och för att göra 
det möjligt för den enskilde att fortsätta 
bo kvar i hemmet.

2020-05-25 12

Avgränsning: Tiden på växelboende kan inte 
överstiga tiden i hemmet

5.2 Korttids- och växelboende

Sedan februari 2020 verkställs all växelvård av Förenade Care på Valkyrian 
och Byavången. I dagsläget 2 lägenheter till växelvård och dessa är belagda 
6 av 8 veckor.
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• Den enskilde ska ha ett omfattande och dokumenterat behov av omvårdnad och närhet till personal
• Behovet ska grunda sig på en helhetsbedömning där både sociala, medicinska, psykiska och existentiella 

behov utreds. 

• Utredningen ska ge svar på vilket sätt otrygghet och oro påverkar den enskildes dagliga livsföring och 
skäliga levnadsnivå.

• En flyttning till ett särskilt boende innebär en stor omställning för den enskilde och insatser i hemmet 
ska i första hand ha prövats och utvärderats.

• I samband med inflyttningen till särskilt boende beviljas också bistånd i form av hemtjänst i boendet. 
Hemtjänst i boendet ska ge insatser utifrån behovet. Beslutet är inte tidsbegränsat

• Avgränsning: När den enskilde ansöker om ett namngivet boende ska biståndshandläggaren göra ett 
delavslag. Beslutet motiveras med att behoven kan tillgodoses på samtliga boende i kommunen.

2020-05-25 13

6. Särskilt boende (5 kap. 5 § SoL)
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Samtliga beviljade har verkställts inom 90 dagar. Tre avled i väntan på. Ett 
par väntar på boende tillsammans. Det finns tre lediga lägenheter per den 
siste april.  

Jämför med 21 första halvåret 
2019
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Stöd och omsorg

Synpunkter som registrerats i kommunens ärendehanteringsprogram under januari till och 
med april 2020. Synpunkterna ska besvaras och utredas enligt nämndens rutiner

Inkomna synpunkter
Antal: 31

Klagande: anhöriga, brukare, gode män, personal

Berörda verksamheter:

Coronapandemin:  Totalt åtta (8) klagomål och synpunkter.  

Klagomål på att kommunen inte infört besöksförbud på äldreboende. En liknande synpunkt 
framför också stor oro över de äldres hälsa och en uppmaning till politiker och tjänstemän att 
agera med största patientsäkerhet på boende och i hemtjänsten. 

En synpunkt rörande brist på användande av munskydd vid hembesök från en boende som 
känner sig i riskzon. 

En synpunkt från en personal som inte blivit testad trots att detta finns att läsa i nyhetsmedia.  

Klagomål på hemtjänsten x flera angående att de  inte har tillräckligt skydd när de besöker 
åldriga föräldrar. De klagande föreslår enkla åtgärder som att både tvätta och sprita händerna, 
använda handskar och skyddsrock och torka av tagytor för att höja smittsäkerheten avsevärt.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska har besvarar synpunkterna och klagomålen. 

Avgifter.  Klagomål på bristande skriftlig information och på att chefen inte ringt upp som 
medarbetaren lovat. Utredningen gjord och återkopplat vid personligt möte. Synpunkterna tas 
tillvara för förbättringar i beräkningsunderlaget. Medarbetare ska följa rutinen för synpunkter 
och klagomål och hjälpa den enskilde genom att skriva in klagomålet via e-tjänsten på 
kommunens hemsida. 

Avgifter: Synpunkt från god man på att måltidsabonnemanget på särskilda boende höjts med 
nästan 15 %. 
Utredningen visar att höjningen beror på en eftersläpning av kommunens kostnader för b.l.a 
råvaror och löner Tidigare prishöjningar har inte räckt till. Den enskilde som idag har ett 
avgiftsutrymme kompenseras till viss del genom höjt förbehållsbelopp och därmed lägre 
hemtjänstavgift. Den klagande godtar förklaringen. 
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Stöd och omsorg

Avgifter. Klagomål på att informationsbrevet om att kommunen infört avgift för hjälpmedel 
inte nått den enskilde. Utredningen visar att det var infört fel adress i verksamhetssystemet. 
Den enskilde har lämnat tillbaka sitt hjälpmedel och fakturan krediterats. 

Handläggning: klagomål på att det tagit 5 månader att få beslut på komplettering av 
personlig assistans. Utredning ej slutförd.

LSS: Synpunkt från en deltagare på cafe Softa om att personalen bara pratar med varandra 
och i mobiltelefoner. Deltagaren tycker det ska vara bättre organiserat och vill inte längre gå 
dit. Enhetschefen kontaktar den enskilde och tackar för synpunkten som gör det möjligt att 
förbättra verksamheten. 

En deltagare i daglig verksamhet framför missnöje med att verksamheten inte erbjuder 
skapargrupp enligt önskemål och är missnöjd med erbjudna alternativ samt med 
kommuniceringen med chefen. Stödpedagogen har utrett klagomålet och sett behov av 
anpassad kommunikation med den enskilde då skriven text och sms lätt leder till missförstånd. 

En granne till ett av gruppboende framför att det ofta förekommer bilkörning nattetid och 
att människor rör sig in och ut under dygnets alla timmar som är direkt störande - att allt detta 
känns mycket otryggt. 

Hemtjänst Västra/nattpatrull:  Klagomål från boende längs Tryde- Everöd – Skåne-tranås 
om att hemtjänstbilar kör över 100 km/timme på 70 vägen och att de kör ikapp varandra. Där 
finns många farliga utfarter och dessutom barn nära vägarna. Vi kommer nästa gång göra en 
anmälan hos polisen. 

En synpunkt om att hemtjänsten flera gånger per dygn kör alldeles för fort på privat väg med 
en vädjan om att sakta ner innan någon blir påkörd. 

En från en medborgare som sett en av hemtjänstens bilar köra i alltför hög fart från Tryde 
hållet och struntade i väjningsplikt. Hen tycker inte det är bra reklam för Tomelilla kommun. 
Åtgärden blir en uppmaning till berörd personal att alla är skyldiga att följa rådande 
trafikregler och att iaktta försiktighet i trafiken samt att del av kommunens policy för körning 
med kommunens bilar. 

Klagomål på utförande av hemtjänstinsats. Den utförs både hårdhänt och oprofessionellt och 
den klagande känner sig nonchalant bemött av både personal och chef när hen framfört 
klagomålet.

Klagomål på felaktig omsorg och stöd i ett individuellt ärende.
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Stöd och omsorg

Klagomål från anhörig på bristande stöd och hjälp samt på brister i bemötande. Ett personligt 
möte föreslås.  
Utredningar saknas i ärendehanterinssystemet.

Norrevång: klagomål från anhörig om att när denne ska tömma lägenheten har den redan 
tagits i bruk av en ny hyresgäst. Enhetschefen, vars namn var helt okänd för den anhörige, 
hade inte ringt upp som lovat om lägenheten behövde lämnas tidigare. Hen blev chockad över 
händelsen. 
Utredningen visar på ett beklagligt missförstånd men också en alltför hög arbetsbelastning 
som gjorde att samtalet glömdes bort. 
Det är viktigt att veta vem som förestår boendet och därför skickas ett informationsbrev ut till 
boende och anhöriga med namn och kontaktuppgifter till enhetschef och personal. 

Hälso- och sjukvård 
Klagomål på att anhörig som tagit ledigt från arbetet för att följa med sin förälder dit inte fick 
information om att besöket var avbokat. Blev sen lovad ett samtal angående medicinen men 
väntar ff efter två veckor. 

Ett klagomål på att anhörig inte fick utlovad hjälp med kateter med stora obehag som följd. 

Ett klagomål på att anhörig och den enskilde inte var informerade om att en demensutredning 
påbörjats. Utredningen visar att det var en läkarordination och den klagande är nöjd med 
svaret från medicinskt ansvarig sjuksköterska men inte att läkaren ordinerat en 
demensutredning på en äldre person som var starkt påverkad av medicin. 

Byavången: klagomål på fastighetsägaren för dålig skötsel av utemiljön mot 
Rosenkrantzgatan och att det saknas bänk att sitta på ute. 

Klagomål om att det inte satts in vak vid behov. 
Utredning visar att vak satts in enligt verksamhetens och legitimerad personals bedömning. 

Synpunkt och beröm!

Nu i cornavirus så borde omvårdnad personal endast ägna sig åt att ta hand om gamla istället 
för att slita ut sig med städ. Då de inte kan gå ut så behöver de äldre mer den sociala 
kontakten. Städa endast toaletten.  Stor eloge till omvårdnadpersonal. Anonym avsändare. 

Byavången; personalen tar bra hand om min förälder. Lätt att få kontakt med både 
kommunen och boendet vid behov. 
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Stöd och omsorg

Korttiden Norrevång från anhörig som berömmer personalen och stödet som hen anser 
varit ”guld värt” i deras svåra situation. 

Korttiden Norrevång: Mycket bra mat, god husmanskost – men ni behöver mer personal
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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 18 maj 2020 Dnr VON 2020/5

vård och omsorgsnämnden

Uppföljning av vård och omsorgsnämndens 
intern kontrollplan 2020 för tertial 1

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
redovisning för tertial 1 gällande uppföljning av nämndens intern 
kontrollplan 2020.

Ärendebeskrivning
Arbetet med att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och visar 
på att förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna och sätter in åtgärder 
där risker kvarstår. Det finns väldigt få avvikelser rapporterade (riskid 1,2 4 och 
13) från egenregins hemtjänstområde och särskilda boende under perioden. För 
att utesluta att det beror på en underrapportering kommer resultatet att följas 
upp.  

Riskid 7, hemtjänstområde Brösarp och Västra har båda rapporterat ett medel på 
13 personal under 14 dagars perioden. Resultatet är bättre än både tidigare 
mätning och riksgenomsnittet. Direktåtgärd sätts in för att kvalitetssäkra urval 
och metod så det är jämförbart med tidigare mätningar.

Riskid 3 och 6, kontroll av nyckelhantering och ordinationer av 
inkontinenshjälpmedel har inte kunnat genomföras p.g.a rådande pandemi. 

Riskid 8, granskning av att genomförandeplaner visar att 100 % av de boende på 
gruppboende inom LSS har uppdaterade genomförandeplaner. Granskningen i 
äldreomsorgen är försenad på grund av pandemin. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljning av den interna kontrollplanen 
fått några ekonomiska konsekvenser.

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 kvalitetschef Christel Nilsson 2020-05-18, handlingsid: 
Von 2020.xxx
Uppföljning internkontrollplan VoN tertial 1,2020, handlingsid: Von 
2020.xxx
Internkontrollplan vård och omsorgsnämnden 2020, handlingsid: Von 
2020.139

Stöd och omsorg

Christel Nilsson
Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – Vård och omsorgsnämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Arbetet med att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och visar på att förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna och sätter in åtgärder 
där risker kvarstår. Det finns väldigt få avvikelser rapporterade (riskid 1,2 4 och 13) från egenregins hemtjänstområde och särskilda boende under perioden. För att 
utesluta att det beror på en underrapportering kommer resultatet att följas upp.  

Riskid 7, hemtjänstområde Brösarp och Västra har båda rapporterat ett medel på 13 personal under 14 dagars perioden. Resultatet är bättre än både tidigare 
mätning och riksgenomsnittet. Direktåtgärd sätts in för att kvalitetssäkra urval och metod så det är jämförbart med tidigare mätningar.

Riskid 3 och 6, kontroll av nyckelhantering och ordinationer av inkontinenshjälpmedel har inte kunnat genomföras p.g.a rådande pandemi. Riskid 8, granskning av 
att genomförandeplaner visar att 100 % av de boende på gruppboende inom LSS har uppdaterade genomförandeplaner.

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

Direktåtgärd
Riskid 1 Vid en hot och våld situation är det en risk om en ensam personal ska hantera situationen

Risk Att situationen eskalerar och brukare kommer till skada om bemanningen vid hot/våldsituationer är otillräcklig.   

Åtgärd Orsaksutredning görs av resp enhetschef som också sätter in åtgärder. Exempel på direktåtgärder är riskanalyser och handlingsplaner 
i de individuella ärende för den som hotar eller provocerar samt översyn av bemanningen. Som metod används lågaffektivt 
bemötande. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

I någon av avvikelserna där en brukare utsatts för hot/våld situationer anges orsaken vara brister i tillsyn och otillräcklig bemanning. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Ett tiotal avvikelser har rapporterats av daglig verksamhet och gruppboende inom LSS i verksamhetssystemet. I en avvikelse fanns 
risk för skador då en boende kastade föremål mot en annan boende. I övriga rapporter har det framförallt varit verbala hot och 

34



provocerande beteende ex hot med knytnäve, skrik och intrång i lägenheten. Inga fysiska skador har rapporterats men den som blivit 
utsatt mår oftast mycket dåligt om närmande eller kränkningar upprepas. 
Konsekvenser i form av ökad självskada har förekommit. En person kommer också att flytta till ett annat boende pga att den 
upplever sig trakasserad.  
Orsaker till avvikelserna uppges vara brister i tillsyn, otillräcklig bemanning och i ett ärende brister i larmutrustningen. 
Resp. enhetschef orsaksutreder och åtgärdar i de individuella ärenden. 

Granskningstidpunkt Januari tom april. 

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef

Direktåtgärd
Riskid 2 Missade insatser till brukarna på grund av bristande information eller kommunikation

Risk Brukare får inte de beviljade insatserna utförda enligt genomförandeplanen. 

Åtgärd Dialog/kommunicering med berörd personal och chefer på hemtjänstområde och särskilda boende angående risken för 
underrapportering.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Slutsatsen kan vara att alla insatser inom hemtjänst och särskilt boende utförs enligt plan men det kan inte uteslutas att det 
förekommer en underrapportering. Därför går vi in med direkt åtgärder i form av dialog med personal och berörda chefer. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Det saknas avvikelserapportering från egenregins hemtjänstområde. Fem avvikelserapporter har utretts på entreprenörens område 
under samma period. Endast en avvikelse angående ej utförd insats har rapporterats från Norrevång. Avvikelsen är inte utredd. 

På Stafettgatan har mobiltäckningen förbättrats då alla abonnemang är utbytta men fortfarande finns det svackor som gör att 
handenheterna tappar kontakt med basen. Det finns en kvarstående risk att larmen då inte går fram till personalen och att stödet 
uteblir. Ett uteblivet stöd har också utretts som en Lex Sarah då det försatte en enskild i en svår ekonomisk situation. 

LSS personal rapporterar frekvent att daglig verksamhet måste ställas in. Orsaken beror inte på brister i kommunikation eller 
information utan på sjukdom hos handledare. Det finns flera olika grupper med var sina specifika handledare. 
Med hänsyn till brukares behov av kontinuitet och fasta rutiner har åtgärder i form av att minska antal grupper genomförts för att 
minska sårbarheten. Det innebär att brukaren inte alltid kan få sitt ”önskearbete” men att insatsen kan verkställas och brukaren har 
någon form av daglig verksamhet, vilket är lagstadgat. 

35



Granskningstidpunkt Januari tom april. 

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef

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

Risk Om brukarens nyckel kommer i orätta händer kan detta leda till stölder och intrång och brukares otrygghet ökar.

Kontrollmoment Granskning av kursbevis och uppföljning i journaler

Kontrollmetod

Omfattning/ avgränsning

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Granskningsmetoden har inte kunnat genomföras under perioden på grund av besöksförbud relaterat till pandemin. 

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

Risk Att de boende som påkallar personal via trygghetslarmet inte får hjälp

Kontrollmoment Avvikelserapportering

Kontrollmetod Kontroll av avvikelser

Omfattning/ avgränsning Samtliga avvikelser under perioden 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Risken har minskat genom vidtagna åtgärder. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Två avvikelser har rapporterats från boendet på Stafettgatan i början på året där orsaken uppges vara brist i larmsystemet. 
Enhetschefen har kännedom om fler händelser som dock inte rapporterats i systemet. Åtgärder har vidtagits för bättre täckning av 
det interna larmsystemet och att vid behov installera en sk vanlig trygghetstelefon.
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Granskningstidpunkt Januari tom april 

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef 

Granskning
Riskid 6 Bristande kunskaper vid ordinering av inkontinenshjälpmedel samt brister i uppföljning.  

Risk Sämre livskvalitet för patienten. 

Kontrollmoment Granskning av kursbevis och uppföljning i journaler

Kontrollmetod Genomförd utbildning med kunskapsbevis

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

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kontrollen har inte kunnat genomföras på grund av rådande pandemi. 

Granskning
Riskid 7 Brister i planeringen av heltid som norm riskerar att försämra personalkontinuiteten

Risk Risk för att den enskilde inte får en god omsorg om det är för många personal. 

Kontrollmoment Kontinuitetsmätning i ordinärt boende

Kontrollmetod Egenkontroll, mätning i planeringsverktyget och analys av resultatet

Omfattning/ avgränsning Inför varje tertialsredovisning
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Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kontrollen visar på ett bättre resultat än tidigare mätningar. Det finns en viss osäkerhet vad gäller om urval och kriterier följt 
RKA:as anvisningar och kan jämföras med tidigare mätningar. Kontroll av urval och metod görs vid nästa mätning. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Brösarps hemtjänst har rapporterat 13 personal i genomsnitt. Enhetschefen hade satt ett mål på 10 personal men på grund av heltid 
som norm har de inte nått det egna målet. 
Enhetschefen för Västras hemtjänst har rapporterat ett medelvärde på 13 personal och enhetschefen bedömer att det är ett bra 
resultat.

Granskningstidpunkt April månad 

Utförd av Egenkontrollen utförs av enhetschefer Michael Green och Carola Lindgren 

Granskning
Riskid 8 Genomförandeplaner upprättas inte eller följs inte upp enligt de rutiner som finns

Risk Brukarens möjlighet till medbestämmande och delaktighet försämras. 

Kontrollmoment Genomförandeplaner i verksamhetssystemet. 

Kontrollmetod Kontroll av att genomförandeplaner upprättas inom 14 dagar samt att de följs upp inom 6 månader

Omfattning/ avgränsning Särskilda boenden inom SoL och LSS

Sammanfattande resultat 
av granskningen

100 % av de boende på gruppboenden inom LSS har uppdaterade genomförandeplaner. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Efter gjord internkontroll så har 100 % av boende på Brandkårsgatan, Nybogatan och Solgläntan uppdaterade genomförandeplaner 
d.v.s inom 6 månader.  Samt att nyinflyttade ( 1 pers) har fått genomförandeplaner upprättad inom 14 dagar. 
Uppgifter från Norrevång och Brinkehem saknas kopplat till rådande pandemi. 

Granskningstidpunkt Januari tom april 

Utförd av Enhetschef Michael Foisack

Granskning
Riskid 13 Brister i kännedom om allas skyldighet att rapportera brister
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Risk Brister i kvaliteten vid utförandet av insatser kvarstår och upprepas. 

Kontrollmoment Kännedom om rutin för rapportering av brister i verksamheten

Kontrollmetod Intervju enligt granskningsplan

Omfattning/ avgränsning Urval av ett antal verksamheter inom granskningsplan

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Personliga intervjuer genomförs inte på grund av rådande pandemin. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Alternativ till intervjuer är att använda enkäter som byggs i Teams. 
Detta är ett nytt system och kompetensutbildning i systemet pågår och metoden kommer att användas under nästa tertial. 

Granskningstidpunkt Januari tom april 

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef 
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Internkontrollplan 2020
Verksamhet: Vård- och omsorg

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

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

3 Orsaker till avvikelser 
där hot och våld 
förekommer

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

2 Missade insatser till 
brukarna pga 
bristande 
information eller 
kommunikation

3 Orsaker till avvikelser 
där missade insatser 
rapporterats 

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

4 Lokala rutiner för 
nyckelhantering

Oanmälda besök i 
verksamheten

Alla verksamheter 
ska ha ett besök per 
år

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

4 Avvikelserapport-
eringen

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

4 Granskning av 
kursbevis och 
uppföljning i journaler

Genomförd utbildning 
med kunskapsbevis

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

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköter-
ska

Vård- och 
omsorgsnämnd 

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

3 Kontinuitetsmätning i 
ordinärt boende

Egen mätning i 
planeringsverktyget och 
analys av resultatet

Inför varje 
tertialsredovisning

Enhetschefer 
för ordinärt 
boende

Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

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

Särskilda boenden 
inom SoL och LSS

Enhetchefer 
för boenden

Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

13 Brister i kännedom 
om allas skyldighet 
att rapportera brister

3 Kännedom om rutin för 
rapportering av brister 
i verksamheten

Intervju enligt 
granskningsplan

Urval av ett antal 
verksamheter inom 
granskningsplan

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 maj 2020

Justerandes sign

Vonau § 28 Dnr VON 2020/28

Svar på motion - Uppmärksamma även lång och 
trogen tjänst inom Daglig verksamhet

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mona Nihlén (V) att personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS uppvaktas för lång och trogen 
tjänst enligt kommunens uppvaktningsreglemente:

 Arbetstagare som har en anställningstid på minst 25 år uppvaktas under 
högtidliga former (julbord på fullmäktiges decembersammanträde) och 
erhåller en valfri gåva motsvarande fn högst 6 000 kronor inklusive 
moms. 

 Arbetstagare som slutar eller avgår med pension efter minst tio års 
anställning uppvaktas med en gåva till ett värde av 800 kr. 
Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. 

Förutom ovanstående ingår även uppvaktning när en anställd fyller 50 år till 
ett värde av 800 kronor. Vid dödsfall hedras den avlidne med en krans eller 
liknande och ev flaggning. 

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. 

En deltagare i daglig verksamhet är inte en arbetstagare. Det har aldrig varit 
och är inte lagstiftarens intentioner att likställa LSS insatsen daglig 
verksamhet med ett arbete för försörjning. 
Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet med verksamheten 
är inte att producera varor eller tjänster. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 maj 2020

Justerandes sign

§ 28 forts

För den som vill ha ett lönearbete hjälper LSS handläggaren utifrån den 
enskildes önskemål och i samråd med honom eller henne, till med att 
undersöka alternativa vägar till arbete och ger stöd i kontakten med 
Arbetsförmedlingen (AF). 

AF har ett särskilt ansvar för unga under 30 år som har aktivitetsersättning 
inom socialförsäkringen. Som en del av uppdraget ska myndigheten 
samverka med Försäkringskassan för att hjälpa dessa unga till förvärvsarbete 
så att de klarar sin egen försörjning.

Daglig verksamhet fyller en stor funktion för att den enskilde ska känna 
meningsfullhet och leva som andra. I den mån det är möjligt ska dessa 
verksamheter efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden, precis som 
motionären skriver. Denna inriktning avser hur verksamheten organiseras 
och syftar inte till att det ska vara anställningsliknande former.   

Då daglig verksamhet inte kan eller ska jämställas med ett lönearbete kan 
förvaltningen inte ställa sig bakom förslaget i motionen. 

Idag har ett femtiotal personer beslut på daglig verksamhet. Det kan tyckas 
behjärtansvärt att dessa också ska belönas på samma sätt som anställda med 
tillhörande uppvaktningar och middag med fullmäktige. 

Förvaltningen ser dock fler utmaningar än lagens intentioner om förslaget 
skulle komma att realiseras. En försvårande omständighet är dels att den 
aktuella målgruppen inte har en formell anställning inom kommunen och då 
måste den kommunala likställighetsprincipen säkerställas. Vad är ett sakligt 
skäl för att en icke anställd får ta del av kommunens reglemente för 
anställda? Om sakliga skäl är att alla som har en insats enligt LSS ska 
behandlas lika innebär det att de som har andra insatser enligt LSS också 
måste omfattas av uppvaktningsreglementet vad gäller ex uppvaktning på 
födelsedagar. Kommuner får heller inte ge understöd till enskilda om det inte 
framgår av en särskild lag att detta är tillåtet som ex Socialtjänstlagen. 

Dels bör både direkta och indirekta kostnaderna beräknas. Sistnämnda skulle 
kunna bli mycket resurskrävande om förslaget ska realiseras. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 maj 2020

Justerandes sign

§ 28 forts

Till de direkta kostnaderna ska även läggas kostnader för det administrativa 
arbetet och för den personal som behöver närvara för att den enskilde ska 
kunna känna sig trygg vid evenemanget med hedersbelöning.

Idag uppmärksammar personalen på daglig verksamhet avslut och 
födelsedagar med någon ”gofika”, tårta eller kakor som deltagare bakat 
tillsammans och en liten blomma. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningen för Stöd och omsorg, avdelning  
Vård och omsorg

Ekonomiska konsekvenser har beaktats i förslaget då förslaget medför 
kostnader utanför ramen. 
Barnperspektivet är inte aktuellt i ärendet.
Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-04-30, handlingsid: Von 
2020.400.
Ksau § 59/2020 handlingsid: Von 2020.202

Tidigare behandling
Ksau § 59/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 59 Dnr KS 2020/11

Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst 
inom Daglig verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Uppmärksamma även lång 
och trogen tjänst inom Daglig verksamhet med följande lydelse:

”Varje år i december uppmärksammas kommunanställda för lång och trogen 
tjänst med en present och blomma.

En verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde är Daglig 
verksamhet.

Visserligen är de som deltar i denna sysselsättning inte formellt anställd av 
kommunen men verksamheten ska efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden 
så lång som är möjligt.

Att inkludera även dessa personer i kommunens rutiner för avtackningar och 
uppvaktning vore inte bara ett sätt att visa uppskattning utan även att vi i 
Tomelilla kommun värdesätter allas insats.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att alla som deltar i Daglig verksamhet ska inkluderas i kommunens 

rutiner för avtackning och uppvaktning som övrig personal.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 59 forts.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 16/2020, handlingsid: Ks 2020.629.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 16/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Socialchef Viweca Thoresson
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 maj 2020

Justerandes sign

Vonau § 29 Dnr VON 2020/4

Redovisning av delegeringsbeslut april 2020

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 april-30 april 2020:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg - april 169.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för april 2020.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS april 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.398 och handlingsid: Von 2020.399.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning Februari Mars April
2000 Genomförandeplan ny 1 4 2

2010 Genomförandeplan uppföljning 19 29 31

2030 Genomförandeplan justerad 4 6 2

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 47 51 45

4002 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL avslag
4003 Tillfällig insats 4 1 3

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 2 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 8 10 12

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 6 8 6

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 10 11 15

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 10 11 9

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag 1

4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1 2

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

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 5 9 2

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 1 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 9 12 7

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall
LSS
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 3 2 1

6300 Avlösarservice 9 kap 5§ LSS bifall
6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1 2

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag 1 4 2

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 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 2 2

6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 15 46 20

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
6902 Ers sjuklönekostnad avslag LSS §9p2
 SUMMA 162 215 169
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 maj 2020

Justerandes sign

Vonau § 30 Dnr VON 2020/3

Redovisning av anmälningsärenden Von maj 2020

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

Ärendebeskrivning
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:

Beslut har 2020-05-08 inkommit från följande kommuner: Norrtälje, 
Nyköping, Falkenberg, Vadstena, Östra Göinge, Kinda, Kävlinge, Upplands 
Väsby, Laxå, Lindesberg, Nynäshamn, Arjeplog, Vellinge, Uddevalla, 
Vaggeryd, Ale, Örnsköldsvik, Vansbro, Hudiksvall, Sigtuna, Boxholm, 
Botkyrka, Vingåker, Färgelanda, Tingsryd, Arboga, Arvidsjaur, Södertälje, 
Trelleborg, Värmdö, Oxelösund, Hallstahammar, Simrishamn*, Herrljunga, 
Skellefteå, Norberg, Mora, Motala, Nora, Tierp, Laholm

*= Simrishamns kommuns beslut bifogas handlingarna

Värna synskadades rätt till stöd även under kristid

Till kommunen har inkommit ett uttalande från Synskadades riksförbund 
Skåne 2020-04-25 där man uppmanar politiker på alla nivåer att upprätthålla 
dom hjälpinsatser som synskadade har rätt till enligt lag. Insatser som 
ledsagning och hemtjänst är av avgörande betydelse för synskadade 
personers möjlighet att leva ett självständigt liv och för att lagens krav att 
som minst uppfylla skälig levnadsnivå ska anses tillgodosedd.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 maj 2020

Justerandes sign

§ 30 forts

Juni Care AB försatt i konkurs

Vårdblomster Holding AB´s dotterbolag bolag Juni Care AB har varit icke-
vals alternativ hos Tomelilla för personlig assistans. Bolaget försattes i 
konkurs för tre månader sedan. Inkommen info 2020-04-21.

Revisorerna 2020-04-21, § 2020/16

Revisorerna behandlade vård och omsorgsnämndens yttrande gällande 
granskningen av färdtjänsten och beslutade att lägga detsamma till 
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-05-14, handlingsid: 
Von 2020.397.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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