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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

2020-08-27: Gunvor Olssson

2020-09-24: Axel Olsson

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

2020-11-25: Kent Olofsson

2020-12-17: Mona Nihlén

Vonau

-2020-01-16 Mona N

2020-02-13 Kent O

2020-03-12 Mona

2020-05-14 Mona N

2020-08-13 Peo

2020-09-10 Mona

2020-10-15 Peo

2020-11-12 Mona

2020-12 -03 Peo
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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 augusti 2020 Dnr VON 2020/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden Von 2020-08-
27

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

1. Information från förvaltningen

1. Covid-19 pandemin: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie 
Wendel informerar.

2. Nybyappen: Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen informerar.
3. Kvalitetsledningssystemet: Kvalitetschef Christel Nilsson och 

Daniel Nielsen informerar.
4. Övrigt: Nästa sammanträde den 24 september troligen i 

sparkbankshuset.

  

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

Vonau § 33 Dnr VON 2020/24

Avgifter och taxor 2021

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument Avgifter och taxor 2021 med handlingsid: Von 
2020.543.

Ärendebeskrivning
Vid fastställande av avgifter och taxor för 2020 beslutade 
kommunfullmäktige samtidigt att de taxor och avgifter som kan indexregleras 
årligen ska räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI).

Förvaltningen har i sitt förslag sett över vilka taxor och avgifter som är 
möjliga att indexreglera då inget annat styr uppräkningen. Förslaget innebär 
tre olika kategorier av uppräkningar. Uppräkning enligt maxtaxa beslutad av 
riksdagen, uppräkning enligt index samt uppräkning enligt måltidsverkstans 
priser.

Föreslagen uppräkning av måltidsavgifterna grundar sig på det pris som 
verksamheten betalar för det som levereras av måltidsverkstan. Enligt 
ekonomiavdelningen beräknas måltidsverkstadens priser stiga med 2,5 
procent för 2021. Vård och omsorgsnämndens inriktning i sitt senaste förslag 
till avgifter för måltider utgick från att inte subventionerna någon 
mellanskillnad mellan måltidsverkstadens priser och vad man tar ut i avgift 
från brukaren, vilket tidigare skett under flertalet år.

Genom att justeringar av måltidsavgifterna och avgifterna för 
middagsabonnemang följer fastställda priser från måltidsverkstan för aktuellt 
år innebär det troligen en större höjning än KPI då de interna avtalen mellan 
parterna följer en annan uppräkning som baseras på livsmedelsprisindex, 
lönehöjning och en liten del KPI.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

Priset skulle även kunna innebära en sänkning om tex en större 
effektivisering sker inom Måltidsverksamheten.

Vid beräkningen av föreslagna höjningar av middagsabonnemang ordinärt 
boende har ingen uppräkning skett av den del som avser utkörningsavgiften 
(300 kr för helt och 150 kr för halvt middagsabonnemang). Dessutom har 
priset avrundats neråt med 4 kr för helt och 2 kr för halvt abonnemang per 
månad 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en positiv effekt på verksamhetens ekonomi genom 
beslutet om införande av årlig indexuppräkning samt att man räknar upp 
matpriserna för brukarna enligt måltidsverkstans prishöjningar. 

Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende då avgifterna inte 
avser insatser till barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument Avgifter och taxor 2021 med handlingsid: Von 
2020.543.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2020.542.
Förteckning över avgifter och taxor 2021, handlingsid: Von 2020.543.
________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunledningskontoret

Vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst 
och/eller hemsjukvård

2019 2020 2021

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 089 kr/mån 
(2019) beroende på inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som 
räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. 
Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som bestäms av Socialstyrelsen. För 2019 är 
beloppet 5 249 kr för ensamstående och 4 435 kr vardera för sammanboende.

Uppdateras med 
aktuella siffror

Nivå Schablontid Avgift 
(max)

0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enl 
maxtaxan

Beräknas enl 
maxtaxan

1 1-3 timmar/månad 669 kr Beräknas enl 
maxtaxan

Beräknas enl 
maxtaxan

2 4-9 timmar/månad 1 358 kr Beräknas enl 
maxtaxan

Beräknas enl 
maxtaxan

3 10 timmar eller mer Maxtaxa Beräknas enl 
maxtaxan

Beräknas enl 
maxtaxan
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Kommunledningskontoret

Övriga avgifter 2019 2020 2021
Trygghetslarm 300 kr/månad Oförändrad Indexuppräknas
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan)

50 kr/månad Oförändrad Indexuppräknas

Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan)

300 kr Oförändrad Indexuppräknas

Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Oförändrad Indexuppräknas
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Oförändrad Indexuppräknas
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Oförändrad Indexuppräknas
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Oförändrad Indexuppräknas
Tillfällig hemsjukvård 370 kr Oförändrad Indexuppräknas
Hyra av hjälpmedel Kostnadsfritt Hjälpmedelsabonnemang 

införs, se särskilt ärende.
Indexuppräknas

Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Oförändrad Indexuppräknas
*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.

Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i 
maxtaxan)

2019 2020 2021

Middag inklusive efterrätt 65 kr/portion 70 kr/portion 72 kr /portion
Frukost eller kvällsmat 25 kr/portion 34 kr/portion 35 kr /portion
Eftermiddagskaffe 15 kr 17 kr 17 kr
Måltidsabonnemang 3 100 kr/månad 3 564 kr/månad 3 653 kr/månad
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Kommunledningskontoret

Middagsabonnemang ordinärt boende 2019 2020 2021
Helt middagsabonnemang Matdistribution med en 

fast hemkörningsavgift 
på 300 kr för hel månad 
plus rörligt portionspris 
per levererad måltid.

2 450 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag 
inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar 
under månaden.

2500kr/månad. I 
abonnemanget 
ingår en måltid per 
dag inklusive 
leverans till 
hemmet samtliga 
dagar under 
månaden.

Halvt middagsabonnemang Matdistribution med en 
fast hemkörningsavgift 
på 150 kr för hel månad 
plus rörligt portionspris 
per levererad måltid.

1 225 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag 
inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1250 kr/månad. I 
abonnemanget 
ingår en måltid per 
dag inklusive 
leverans till 
hemmet i 15 dagar
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Jämförelsepriser år 2019 

 

 Tomelilla Ystad Skurup Sjöbo  Simrishamn Sävsjö Heby Örkelljunga 

Trygghets-
larm 

300 kr/mån 
50 kr/mån samtals-
avgifter (ingår ej i 
maxtaxa) 
Installationsavgift 
300 kronor ( ingår ej 
i maxtaxa) 

200 kr/mån 
Installationsavgift 500 
kr (ingår inte i 
maxtaxa) 

250 kr/mån  
två i hushållet som 
behöver två larm-
knappar tas en avgift 
om 30 kr/mån ut 

238 kr (för makar 
119 kr vardera per 
månad) 

239 kr/mån 210 kr/mån 275 kr/mån 300 kr/mån samt 50 
kr/mån till om två i 
hushållet 

Nivåer 
maxtaxa/ 
Schablon-
timme 

Nivåer  
0:mindre än 1 timme 
380 kr 
1:1-3 timmar 669 kr 
2:4-9 timmar 1358 kr 
3:10- timmar  2089 
kr 
Avlösarservice/led-
sagning gratis om 
man har hemtjänst 
upp till 16 och 12 
timmar annars 25 
kr/timme 

Nivå 1 620 kr 
Nivå 2 1008 kr 
Nivå 3 1434 kr 
Nivå 4 1860 kr 
Timtaxa 350 kr 
Hemsjukvård  
1-6 besök 100 
kr/besök 
7 besök eller fler enligt 
nivå 1.  
Brukare i nivå betalar 
inget för hemsjukvård 

Nivå 1 insatser max 3 
ggr i mån 581 kr 
Nivå 2 Insatser 1-2 per 
vecka eller i 
genomsnitt 1-2 gånger 
per vecka 1279 
kr/mån 
Nivå 3 Insatser mer än 
2 gånger per vecka 
2089 kr/mån 
Avlösarservice 
avgiftsfri upptill 10 tim 
därefter 50 
kr/tim.Avgiftsfri i nivå 
3 
Ledsagare 50 
kr/tim.Avgiftsfri i nivå 
3 

Vårdnivå 1 3-9 
timmar 1045 kr 
Vårdnivå 2 9 timmar 
och mer 2089 kr 
Punktinsats färre än 
3 timmar 347 
kr/timme 
Hemsjukvårdsavgift 
100 kr per besök upp 
till maxtaxa 
Avlösarservice gratis 
upp till 10 timmar 
annars enligt 
gällande 
hemtjänsttaxa 

Schablontimme 371 
kr  
Lägsta skäliga avgift 
186 kr  
Hemtjänst Timtaxa, 
Nivå 1 eller 2  
Hemsjukvård 300 
kr/månad  
Särskilt boende exkl. 
avgift för måltid 
Nivå 2  
Korttidsboende exkl. 
avgift för måltid 
Nivå 2/dygn  
Avlösarservice 
Insatsen är avgiftsfri.  
Ledsagning Nivå 1 
eller 2 

Nivåer 
Under 3 tim 328 
kr/tim 
1:3-4 timmar 940 kr 
2:5-6 timmar 1479 kr 
3:7 tim -   1879 kr 
Ledsagning 83 
kr/tim 
Hemsjukvård 300 
kr/månad 
Enstaka besök 
150/besök 
Korttidsboende, 
avlastning 68 
kr/dygn 
 

Hemtjänst service 300 
kr/tim 
Hemtjänst omvårdnad 
240 kr/tim 
Ledsagarservice 240 
kr/tim 
Avlösarservice upp till 
12 tim avgiftsfritt 
Över 12 tim 240 
kr/tim 
Dagverksamhet 
(frukost, lunch, 
omvårdnad, resa) 135 
kr/dag 
Korttidsplats/trygg 
hetsplats 215 kr/dygn 
(mat, omvårdnad, både 
in- och utskrivnings-
dag) 
Hemsjukvård 310 
kr/månad 

Hemtjänst: Timtaxa 
284 kr/timme  
Korttidsboende 
132/dygn 
Hemsjukvård 300 
kr/mån 

Hjälpmedel Hyra av hjälpmedel 
gratis 
Hämtningsavgift 400 
kr 
 

Hyra hjälpmedel gratis 
Hämtningsavgift 500 
kronor 
 

Utprovning, 
förskrivning o 
uppföljning avgiftsfritt 
Låna vid förskrivning 
avgiftsfritt 
Hyra utan förskrivning 
enligt kommunför-
bundets taxa 

Bedömning av 
rehabiliteringsbehov 
150 kr 
Lån kostnadsfritt 

Hyra av hjälpmedel, 
max 6 månader 106 
kr/mån  
Operationspaket 
exkl. utprovning. 
Hjälpmedlen 
returneras ej 636 kr 
Hämtning av 
hjälpmedel 435 kr 
Käppar och kryckor 
Självkostnadspris 

Utprovning 
hjälpmedel 150 kr 
Intyg vid bostads-
anpassning 150 kr 

Försäljning av 
hjälpmedel från 35 kr 
till 295 kr 
Låneavgift långvarit 
behov från 120 kr till 
410 kr fast låneavgift 
Tillfälliga lån 
Från 105 kr/vecka till 
max 1000 kr/3 mån 
 

? 

SÖSK-
KOMMUNERNA 

MEST JÄMFÖRBARA 
ENLIGT KOLADA 
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Måltids-
avgift 

Måltidsabonnemang 
3100 kr 
Middag 65 kr 
Frukost och 
kvällsmat 25 kr 
Fika 15 kr 
 

Middag 49 kr 
Måltidsabonnemang 
2790 kr 

Ordinärt boende 
Lunch utan dessert 50 
kr 
Lunch med dessert 54 
kr 
Helkost 3061 kr/mån 
eller 102 kr/dygn 

Ordinärt boende 72 
kr eller 2146 kr/mån 
Helinackordering 98 
kr/ dygn eller 2950 
kr/mån 

Ordinärt boende  
Middag 60 kr 
Särskilt boende/ 
dagcentral/korttids-
boende  Helkost 3 
120 kr/mån  
Middag  57 kr  
Frukost 17 kr  
Kvällsmat 19 kr  
Kaffe med bröd 11 
kr 

Månadsabonnemang: 
Inkl mellanmål 3605 
kr 
Exkl mellanmål 3245 
kr 
Middag och 
kvällsmat 2525 kr 
Frukost och middag 
2163 kr 
Kost vistelse 
dagverksamhet 99 
kr/dag 
Kost korttid/ 
avlastning 121 
kr/dag 
Lunch 61 kr 
Frukost 34 kr 
Kaffe och kaka 20 kr 
Matdistribution Hel 
1916 kr 
Mån-fre 1407 kr 
Hel inkl efterrätt 
2040 kr 
Mån-fre inkl efterrätt 
1519 kr 

Månadsabonnemang 
4185 kr/månad 
 

Helkost 3180 
kr/månad 
Matdistribution 60 
kr/portion 
Kost korttid 106 
kr/dygn 
Frukost/kvällsmat 
22,50 kr 
Lunch 65 kr 

Matdistri-
bution 

Hel 300 kr/mån per 
hushåll (halv 150 kr) 

10 kr/per portion Distributionsavgift 200 
kr/mån 

Ingår Hel 286 kr/mån per 
hushåll (halv 143 kr) 

? ? ? 
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Sida 1 av 16 
 

GENOMLYSNING AV MÅLTIDSVERKSAMHETEN I TOMELILLA   ANNICA DYVERDAHL WINDING 

 

Genomlysning av 

Måltidsverksamheten i 

Tomelilla kommun 

 

 

 

         
  

12



Sida 2 av 16 
 

GENOMLYSNING AV MÅLTIDSVERKSAMHETEN I TOMELILLA   ANNICA DYVERDAHL WINDING 

 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut att föreslå kommunstyrelsen göra en genomlysning av 

den verksamhet som ingår i måltidsverkstan i syfte att utvärdera om man kan minska kostnaderna 

utan att försämra utbud och kvalitet på maten. Kommunstyrelsens au har därefter beslutat att 

genomföra en genomlysning. Olika områden som bör ingå i genomlysningen är uppräknade i 

uppdraget och dessa kommer alla belysas i materialet.  

Vad är då en genomlysning? Om man lyser igenom något är det för att se vad som finns där 

innanför som man kanske inte ser som betraktare från utsidan. För att ge en klar och tydlig bild av 

verksamhetens omfattning ska ett försök göras till vad som kan kallas en beskrivning av allt som 

ingår i verksamheten och kanske bidra till att räta ut de frågetecken som finns. 

Innehåll: 

1. Beskrivning av verksamhetens omfattning  sid 2 

2. Kostnader för måltidsproduktionen   sid 5 

3. Livsmedlens ursprung    sid 10 

4. Avtalstrohet för ramavtal vid inköp   sid 11 

5. Omvärldsbevakning och jämförelser med andra  sid 12 

6. Vad kan förändras?    sid 14 

7. Sammanfattning    sid 15 

 

1. Beskrivning av verksamhetens omfattning 

Verksamheten innefattar totalt 11 tillagningskök samt en cafeteria i kommunhuset. Tabellen nedan 

visar beställda volymer för budget 2019. 

Skolkök Års-
arb 

Lunch/dygns-
portion 

Mellanmål/ 
frukost 

Leverans till 

• Brösarps skola 1,5 14500+5000 5600+2490 Skola, förskola 

• Byavångsskolan 1,75 50500 30000 Skola 

• Kastanjeskolan 7,12 61000+58000 
+25814 

 Skola, matdistribution, övrig 
vård- och omsorg, externt 

• Lindesborgsskolan 2,0 66000 30000 Skola 

• Onslunda skola 1,75 25000+7500 12500+3770 Skola, förskola 

• Smedstorps skola 1,81 23500+9900 10000+5600 Skola, förskola 

Förskolekök     

• Lärkans förskola  1,0 16500 8768 Förskola 

• Västervångens förskola 1,0 15700 7740 Förskola 

• Ängens förskola 1,75 10000+19830 5810 Förskola, externt 

Äldreomsorgskök     

• Brinkehem 2,38 7000+8500  Matdistribution och säbo  

• Norrevång 1,88 5800+11150  Matdistribution och säbo 

Cafeteria kommunhus 0,69   Förvaltningar i kommunhus 
Arbetsledning/administration 1,16    

 

Måltidschef för verksamheten har 29 medarbetare till sin hjälp att bedriva verksamheten. 

Måltidschef ansvarar för en varierad matsedel, matproduktion, näringsinnehåll, 

livsmedelsupphandling och är ytterst kvalitetsansvarig för hantering av livsmedel. 

Samtliga tillsvidareanställda är utbildade kockar. Kontinuerlig vidareutbildning sker inom 

livsmedelshygien och specialkost.  

13



Sida 3 av 16 
 

GENOMLYSNING AV MÅLTIDSVERKSAMHETEN I TOMELILLA   ANNICA DYVERDAHL WINDING 

 

Verksamheten har ett kostdataprogram som näringsberäknar alla recept. Förskolan och skolan har 

gemensam meny och äldreomsorgen har en gemensam. Menyn planeras för en tid av 6 veckor. 

Andra kommuner kan planera en hel termin i taget men denna kortare planering görs för att ge 

möjlighet till de ätande att kunna lämna önskemål på innehåll för kommande period.  

Verksamheten styrs av olika riktlinjer och regler från Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Skolverket 

och kommunens egna måltidsriktlinjer. Kommunens riktlinjer ska revideras för varje mandatperiod 

och de nya ska antas i juni 2019. 

   

Verksamheten levererade 2018 närmare 400.000 lunchportioner, ca 150.000 frukost och mellanmål 

samt ca 20.000 dygnsportioner till interna kunder och ca 45.000 lunchportioner till externa kunder. 

De externa kunderna är för närvarande Tryde skola, Bonobos-, Allegro- och Igelkottens förskolor 

som har upprättade avtal med en uppsägningstid om 3 månader. Föreningar beställer ibland mat 

från Kastanjeskolans kök till olika aktiviteter.  

Det sker ständigt en förändring i verksamheternas volymer som måltiderna levereras till och medför  

anpassning till skiftningarna på produktionsenheterna. Det gör det ibland svårt att pricka helt rätt 

när man upprättar budget för respektive kostnadsslag varför differenser uppstår. Den relativt stora 

avvikelsen nedan för 2018 på volymerna för äldreomsorg beror på sjunkande portioner inom 

matdistribution, de är nu de lägsta på många år när man ser på genomsnittet brukare per månad, 

samt låg beläggning på korttidsboenden som verksamheten inte förutspått i sina beställningar av 

volymer. Volymerna på särskilda boenden är ganska konstanta i sin omfattning. Trots inte allt för 

stora avvikelser totalt sett inom barn- och utbildnings verksamhetsområde finns procentuella 

avvikelser på enskilda enheter mellan 93% av beställda volymer upp till 116%. 

I sammanställningen ingår lunchportionerna i de dygnsportioner som nämns i underlaget ovan. 

De interna kunderna består av leverans till barn- och utbildning- och vård- och 

omsorgsförvaltningen vars innehåll regleras i upprättade avtal mellan parterna. Därutöver görs 

interna beställningar på förtäring till personalsammankomster, möten i kommunhuset mm. 

Kastanjeskolan levererar en del av den löpande beställningen och Cafeterian i kommunhuset 

erbjuder lättlunch, kaffe, smörgåsar och ett mindre utbud av produkter till försäljning till personal 

Levererade lunchportioner 2018

Barn och utbildning
elevlunch ped. måltid summa luncher

budgeterat 

antal luncher avvikelse 

Summa förskola 54 061            10 745           64 806           60 400       4 406    

Summa skola 221 059          20 015           241 074         239 100     1 974    

Vård och omsorg summa luncher

budgeterat 

antal luncher avvikelse

Summa VoO 91 308           102 980     11 672 - 

Externa portioner summa luncher

budgeterat 

antal luncher avvikelse

Summa externa avtal 45 644           44 388       1 256    
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vid raster . Cafeterian tillhandahåller också förtäring till sammankomster och möten som hålls i 

kommunhusets sammanträdesrum. 

De internt upprättade avtalen som gäller från 2019 reglerar prishöjningar kopplade till två olika 

uppräkningsmetoder. För personalkostnader samt övriga kostnader sker uppräkning enligt samma 

budgetförutsättningar som gäller för all övrig verksamhet i kommunen årligen fastställda av 

kommunfullmäktige. För den del av kostnaden som avser livsmedelskostnaden, med en viktning av 

40% av den totala kostnaden, sker en uppräkning enligt KPI-index för huvudgruppen ”Livsmedel 

och alkoholfria drycker”. Köparna debiteras månadsvis med en detaljerad sammanställning av 

levererade måltidstyper till de olika verksamheterna. Portionspriserna för förskola/skola beräknas 

till en medelkostnad oavsett vilken enhet som producerar måltiderna. Tidigare har debitering skett 

utifrån det produktionspris som respektive enhets portioner kostade men det ändrades för att det 

skulle bli mer jämlikt med systemet för skolpeng. Även äldreomsorgen betalade tidigare enligt 

respektive köks produktionspris men detta ändrades också enligt önskemål från vård- och omsorg. 

Två avtal har upprättats med barn- och utbildningsförvaltningen (se bilagor) där det ena reglerar 

innehållet i måltider till förskolan och det andra skolverksamheten. Det som skiljer i avtalen är att 

för förskoleverksamheten ingår kvällsmat till ob-förskolan. I övrigt levereras frukost, pedagogisk 

frukost, lunch, pedagogisk lunch, mellanmål och pedagogiskt mellanmål. En beställning på 

beräknade volymer sker på hösten för kommande år. Antalet frånvarande barn lämnas därefter 

dagligen till köken samt frånvaro i form av tex utflykt. Kravspecifikation på innehåll för de olika 

måltiderna ingår i avtalen. I avtalen ingår också en kostnad för servicetid uträknad per portion som 

tillkom år 2016. Städ och disk i matsalar övertogs som fram till dess utfördes av extern entreprenör 

samt en del andra sysslor i köken som personalen på förskola/skola utförde. Måltidsverkstaden 

utökade då bemanningen med 1,6 årsarbetare efter beviljat beslut i kommunstyrelsens au (ks 

2015/363).  

Även två avtal har upprättas med vård- och omsorgsförvaltningen (se bilagor) där det ena reglerar 

luncher tex för måltidsdistribution till ordinärt boende samt annan verksamhet som enbart 

tillhandahåller luncher. Det andra reglerar s.k. dygnsportioner som tillhandahålles på särskilda 

boenden där frukost, lunch, mellanmål, kvällsmål samt 3 små mellanmål ingår. Det sistnämnda 

avtalet innehåller också servicetid där personal tillhandahålles på Norrevång samt Brinkehem för 

disk, packning och inköp av varor till avdelningarna och service till anhöriga och besökare i 

matsalen. Sammanlagt tillhandahålles 3 timmar per dag i servicetid. 
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Personalbemanningen har ökat sedan 2015 dels med ovan nämnda anledning av tillkommen 

servicetid dels för att volymerna ökade främst för skolan och HVB boendet på Väla tillkom under 

hösten 2016. Även de externa uppdragen ökade och medförde att ks au fattade beslut om att utöka 

verksamheten med 4 heltidstjänster fördelade över hela verksamhetsområdet för förskola/skola (ks 

2015/363). Därefter har leveranserna till HVB-hemmet upphört medan volymerna till externa 

köpare ökat. Från 2018 säljs tjänst för cafeterian på Österlenbadet till kultur- och 

fritidsverksamheten.  

 

 

2. Kostnader för måltidsproduktionen 

Sammanställning enligt tabell vad det kostar per enhet – se bilaga 

Verksamheten slutade med ett underskott på 1,9 miljoner kronor för 2018. De minskade volymer på 

portioner för matdistribution till äldre och på korttidsboendena medförde 900.000 tusen kronor i 

förlorade intäkter. Mindre avvikelser fanns också på volymer för barn och utbildning. Under året har en 

anpassning av bemanningen genomförts och de verkliga kostnaderna för personal understeg budget med 

400.000 tusen kronor. Index för livsmedel har stigit med 4,6% sedan 2016 men möjligheten att höja 

intäkterna i samma omfattning har inte funnits. Prisökningen på livsmedel innebär kostnader som översteg 

budget med 900.000 kronor, trots lägre volymer än budget.  

 

Bifogad ekonomiska redovisning för 2018 per kök uppdelad på intäkt, personalkostnad, livsmedelskostnad 

samt övriga kostnader visar att det finns skillnader för de olika köken. I redovisningen fördelas även 

gemensamma kostnader för arbetsledning, samordnad varudistribution, kostdatasystem mm med en 

kostnad per portion. Det i särklass största köket på Kastanjeskolan levererar till olika typer av 

verksamheter såsom förskola, skola, äldreomsorg och externa leveranser. Från 2019 har produktionen av 

de externa portionerna förutom leveranserna till Tryde flyttats till nya köket på Ängens förskola. 

Tillagning av så olika varianter av måltider gör det mer komplext att fördela livsmedelskostnaden rättvist 

för respektive portionstyp då inköpen samordnas. Detta köket är också det enda som inte producerar 

frukost/mellanmål av skolköken. I sammanställning av medelvärde för skola, förskola och 

äldreomsorgskök exkluderas därför detta kök.  
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För att kostnaderna skulle överensstämma med de beställda volymerna fanns ingen annan möjlighet 

än att banta ner den önskade livsmedelsbudgeten för 2018. Den bygger ofta på utfallet föregående 

år med en uppräkning samt hänsyn till förändringar i volymerna. Livsmedelsbudgeten minskades 

med 650.000 kronor. I bilagan är angivet på vilka enheter minskningarna skett. 

 

 

 

Resultat för enheterna sammanställt i medelvärde 

 
Skolan betalar för år 2019 35,66 kronor för en portion där allt ingår. Av den kostnaden avser 4,89 

kronor per portion servicetiden. För 2018 betalade verksamheten 4,57 kronor och exkluderar vi den 

från totala kostnaden blir den istället 35,62 kronor per portion. Det innebär att man betalar samma 

pris som den redovisade kostnaden var för 2018. 

9 368

7 504

589

10 839

9 173

655

11 688

8 866

893

12 529

9 802

1 014

PERSONAL

LIVSMEDEL, FÖRBRUKNINGSMATERIAL

SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION, IT-
KOSTN MM

Kostnadsutveckling 2015-2018

Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015

Budget- Utfall Avvikelse Antal Kost i kr/ Antal 

belopp åa portion port/åa

2018

Medelvärde skolor exkl kastanjeskolan

Intäkter -6 380,0 -7 218,6 838,6 -35,59

Personalkostnader 4 124,0 3 867,8 256,2 19,07

Livsmedel 2 445,0 3 286,3 -841,3 16,20

Övrigt 159,0 234,9 -75,9 1,16

Andel av gem kostn 0,0 763,5 -763,5 3,76

Summa kostn 6 728,0 8 152,5 -1 424,5 17,19 40,19 21 368
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Förskolan betalar för 2019 51,45 kronor för allt som ingår från frukost, mellanmål och lunch. Av 

den kostnaden avser även här 4,89 kronor servicetiden. Exkluderar vi kostnaden för servicetiden 

blir den slutliga kostnaden för helportionen 49,37 kronor. För 2018 debiterades 49,77 kronor 

inklusive servicetid. 

 
Äldreomsorgen har en prislista för lunch 68,64 kronor, dygnsportion 116,16 kronor och kvällsmål 

33,26 kronor. I redovisningen kan man se skillnader för personalkostnadens andel av den totala 

kostnaden. Äldreomsorgen har närmare 70 kronor per portion som motsvarar 60% att jämföra med 

skolans 47% och förskolans 56%.  

Att under året följa kostnadsutvecklingen och verksamhetens resultat kräver att man periodiserar 

sina kostnader och intäkter så de överensstämmer med verkligheten så mycket det går. Då 

förskola/skola har perioder med mindre verksamhet och låga volymer sjunker livsmedelskostnaden 

samtidigt som personalkostnaden består. Helg som varierar mellan månader, tex påsken som 

genererar extra inköp kan påverka månadens livsmedelskostnad en hel del. Nedan ses fördelningen 

för budget 2019 som baserar sig på ett medelvärde av de 3 senaste föregående åren. 

Budget- Utfall Avvikelse Antal Kost i kr/ Antal 

belopp åa portion port/åa

2018

Medelvärde förskolor

Intäkter -1 245,0 -1 403,4 158,4 -43,48

Personalkostnader 1 169,3 979,4 189,9 30,35

Livsmedel 545,0 594,0 -49,0 18,40

Övrigt 41,0 45,9 -4,9 1,42

Andel av gem kostn 0,0 121,5 -121,5 3,76

Summa kostn 1 755,3 1 740,8 14,5 2,63 53,94 12 272

Budget- Utfall Avvikelse Antal Kost i kr/ Antal 

belopp åa portion port/åa

2018

Medelvärde äldreomsorg

Intäkter -3 635,0 -3 542,4 -92,6 -108,26

Personalkostnader 1 910,8 2 264,6 -353,8 69,96

Livsmedel 1 105,0 1 299,2 -194,2 39,92

Övrigt 94,0 114,3 -20,3 3,57

Andel av gem kostn 0,0 199,4 -199,4 3,76

Summa kostn 3 109,8 3 877,5 -767,7 3,75 117,20 14 277
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-Personalkostnader 

Mindre enheter har i regel en högre andel personalkostnad av det totala portionspriset. Det beror 

på att en grundbemanning måste finnas inom en viss tidsram under dagen hur små volymerna än är. 

Det bidrar därmed till en högre andel personalkostnad av portionspriset där livsmedelskostnaden 

per portion i princip är densamma om samma mat tillagas. På Kastanjeskolans kök tillverkas enbart 

lunchportioner, ca 750 st. per dag, medan köken på Norrevång och Brinkehem tillverkar ca 25 

portioner per respektive enhet samt utskick för lunch med mellan 15-25 st. per dag. Personalen på 

äldreköken är tillgängliga under hela dagen mellan kl. 07-17. Personalkostnaderna för 

äldreomsorgsköken är högre med anledning av att där sker tillagning både för kvällsmålet och under 

helger alla dagar i veckan vilket medför högre timkostnad då ersättning för obekväm arbetstid ingår.  

Denna merkostnad för personal finns normalt inte i annan verksamhet. Året har 104 vanliga 

helgdagar (lördag, söndag) samt rörliga helgdagar som varierar år från år. OB-kostnaden för 

äldreköken för 2018 var 179.000 kronor. Om man räknar ett genomsnitt av 114 helgdagar då 

12.540 portioner tillagas (lunch och kväll) på äldreköken så blir enbart OB-kostnaden för dessa 

portioner 14 kronor per mål. Det som också skiljer mellan enheter som producerar måltider för 

måltidsdistribution är kostnaden för förpackningen som maten levereras i men även tiden för att 

iordningställa portionsförpackningen.  

 

Inom förskole- och äldreköken är differenserna inte så stora mellan de olika enheterna för 

producerade portioner per årsarbetare. Här ska man inte blanda ihop med vilken kapacitet man 

skulle kunna ha, ibland ligger man på en gräns för i princip full kapacitet och ibland skulle fler 

portioner kunna inrymmas. För skolan är det mycket större differens mellan enheterna, från 13.000 

portioner till över 29.000 portioner. 

Genomsnitt antal producerade kostportioner per årsarbete

Förskola 12 272

Skola 21 368

Äldreomsorg 14 277
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-Livsmedelskostnader 

En lunchportion i skolan skiljer sig prismässigt även sett till livsmedelskostnadens andel jämfört 

med en lunch tex för måltidsdistribution eller på ett äldreboende. En skollunch ska tillgodose 30-

33% av dagsbehovet av näringsintag. För en brukare på äldreboende är kommunen ansvarig för 

100% av deras näringsintag. Med stigande ålder ökar risken för nutritionsrelaterade problem, där 

undernäring är den mest dominerande. Att täcka behovet av energi och näring är nödvändigt för att 

bevara hälsa och funktionsförmåga, förebygga sjukdom, fallolyckor, trycksår och depression. Det 

gör att näringsinnehållet i en portion till äldreomsorgen måste vara betydligt högre till de äldre då 

äldre personer inte heller upptar näring på samma sätt som yngre personer eftersom 

näringsupptaget avtar kraftigt med åldern. Vid infektion och vissa sjukdomar ökar dessutom 

energibehovet, vilket ytterligare ökar risken för undernäring.  

Därför kostberikas maten genom att man t ex tillsätter mer smör, grädde, ägg och proteinberikning 

som ger ett högre pris än skollunchen. En del äldre personer med specifika sjukdomar och problem 

behöver också konsistensanpassad kost som innebär mer hantering. Maten inom äldreomsorgen 

tillagas alltid från grunden till skillnad från maten till förskola/skola där halvfabrikat kan ingå och 

det medför en högre råvarukostnad för äldreomsorgen. Livsmedelsverkets råd säger att hög kvalitet 

bör utgöra grunden för all mat till äldreomsorgstagare. 

Tomelilla kommun har sedan något år tillbaka beslutat att tillhandahålla en daglig efterrätt i 

samband med en måltid efter önskemål från de äldre och också för att öka näringsupptaget enligt 

livsmedelsverkets rekommendationer. Detta medför en något högre livsmedelskostnad, i nuläget 3-

4 kr/portion när man jämför ett portionspris med tex annan kommun som inte tillhandahåller 

efterrätt. Vid införandet av efterrätt kompenserades verksamheten genom ett tillskott för detta 

beräknat på en kostnad på 2 kr/portion. I samband med införandet bedömde verksamheten att tid 

för tillagande av efterrätt kunde inrymmas i den befintliga produktionstiden och ingen 

kompensation begärdes för ökad personaltid. Måltidsverkstans utbud är omfattande och innehåller 

en hög kvalitet vilket man också ska beakta i samband med prisjämförelser. Vi återkommer till detta 

senare i genomlysningen.  

I en dygnsportion som tillhandahålls på särskilt boende ingår även frukost och fika beräknad till en 

kostnad av ca 13 kronor, ett kvällsmål till ca 15 kronor och övriga mellanmål 5 kronor. Huvudmålet 

lunch med efterrätt beräknas till 27 kronor. Förpackningsformarna till matdistribution som är en 

del i portionskostnaden ligger på ca 3,50 kronor. Enbart förpackningskostnaden för portionerna till 

matdistribution för 2018 överstiger 100.000 kronor. 

Sedan 2010 finns inom äldreomsorgens måltider en möjlighet att välja alternativ rätt om man inte 

vill ha huvudrätten på veckomenyn. En fisk-, kyckling-, färs- och en vegetarisk rätt. Innan denna 

valmöjlighet infördes var avvikelserna för beställningarna många som medförde mer tid att tillaga 

specialkoster och efter införandet har detta helt försvunnit. När brukaren får större möjlighet att 

välja den mat man vill äta ökar också förutsättningen för att hela måltiden äts upp. 

 Livsmedelsverkets råd säger att positiva effekter på äldres aptit och matglädje är att man har 

variation och valmöjligheter mellan olika rätter, att det finns små aptitretare till maten, att många 

små mellanmål serveras spridda över dagen samt en trivsam måltidsmiljö med sällskap. 

Beställningen av en alternativ rätt ska ske till köken dagen före och man behöver inte tillaga mer än 

vad som är beställt. Köken kan planera och köpa in rätt mängd livsmedel till de olika rätterna. T ex 

en alternativ fiskrätt kan tillagas för ett par dagar i följd. Ibland kan en nedfrusen rätt bli alternativ 

vilket också minskar svinn. Råvarukostnaden för de olika alternativen beräknas vara likvärdiga. De 

alternativa rätterna utgör ca 8% och är i genomsnitt 25 av 300 dagliga portioner. Denna möjlighet 

att välja så många alternativ är stort uppmärksammat och har medfört en hel del studiebesök till 

verksamheten. 
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Skillnaderna mellan kostnaden för själva livsmedlet i en skollunch jämfört med en lunch till äldre 

samt en dygnsportion kan sammanfattas: 

- Portionskostnad skolan 16 kronor (2018), ingår lunch, frukost och mellanmål (exkl högstadiet)  

kan innehålla halvfabrikat 

 

- Portionskostnad äldreomsorg 40 kronor (2018) 

Lunchportion äldreomsorg ingår lunch, efterrätt, förpackningskostnad 
Dygnsportion äldreomsorg ingår lunch, efterrätt, frukost, fika, 3 mellanmål samt kvällsmål  
tillagas alltid från grunden med råvaror utan halvfabrikat 
 

 

Den totala livsmedelskostnaden ska också ställas i relation till volymförändringar och om kravet på kvalitén ändrats, hur 

prishöjningar skett osv. 

-Matsvinn 

Matsvinn påverkar både miljö och samhällsekonomin. Det finns ett nationellt mål att alla offentliga 

verksamheter till 2030 ska minska sitt matsvinn till hälften. Matsvinn är egentligen livsmedel som 

hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlunda och kostar onödiga pengar. För att 

medvetandegöra och bidra till förbättring sker samarbete med verksamheterna där både personal, 

elever och brukare är delaktiga. Från 2018 har verksamheten mätt matsvinn i vikt per ätande inom 

förskola och skola och från 2019 mäts den även i övriga verksamheter. För 2018 låg resultatet på ett 

snitt på 0,06 kg/ätande varje månad. 

3. Livsmedlens ursprung  

Verksamheten hade för förra mandatperioden en målsättning att andelen av inköpta livsmedel som 

är ekologiska eller närodlade ökar. Målet var antaget av Kf och ingår under kommunstyrelsens mål 

eftersom verksamheten organisatoriskt har sin tillhörighet där. Med närproducerat avses svenskt 

enligt målformuleringen i målet. Målet bedöms ha uppfyllts under hela mandatperioden. Mätning av 

andelen svenskt 2018 för animalier var 67%. För grönsaker var det 56%. Dock var inte de små nära 

producenterna med i den beräkningen eftersom de inte kan skicka de statistikuppgifter som behövs 
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för beräkningen så ett mörkertal finns. Att slå ihop två olika kategorier i ett mätetal är svårbedömt 

då målets uppfyllandegrad ska presenterats tillsammans.  

Här får man också ta i beaktande att tex kaffe, banan, apelsin som är stora varugrupper inte kan 

vara svenska. Det förekommer andra grönsaker och frukter som inte heller odlas i Sverige. Att kalla 

en produkt närproducerad beror lite på var man drar gränsen och för vem det gäller. En kommun 

långt upp i Norrland kan nog inte sätta annat än Sverige som närproducerat på vissa produkter. Vi 

har andra förhållande i södra Sverige. Pågens bröd finns i Malmö, bakar på mjöl av säd från 

Skånska bönder – närproducerat? Orkla Foods har Felix och Önos i sin koncern som gör sylt med 

bär från Skåne och Blekinge och finns i Tollarp – närproducerat? Felix gör potatisprodukter i Eslöv 

med potatis från mestadels Skånska bönder – närproducerat? Det finns många fler sådana exempel. 

Våra leverantörer från Österlen är Fridhills/Raskarum, Ingelsta kalkon, Skillingefisk, Äppelriket, 

Privab. Grönsakshallen i Hässleholm levererar grönsaker som är Skånska under säsong. Charkett i 

Karlshamn levererar kött från bönder i Skåne/Blekinge. 

Andelen ekologiska produkter är 8% för 2018. Kostnaden för livsmedel ökar avsevärt med 

ekologiska produkter. Bara skolmjölken under ett år skulle bli 70.000 kronor dyrare om den är 

ekologisk. Livsmedelsbudgeten är uppdelad på livsmedel samt ekologiskt livsmedel och bokförs på 

respektive grupp så man kan följa kostnadsutvecklingen, dock är kodningen inte helt korrekt för 

vissa produkter så en viss avvikelse kan förekomma. 

För 2019 har kommunstyrelsen en målsättning som lyder ”hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar 

hela förvaltningen” och är ett mål som delats ner till Måltidsverkstans ansvarsområde. Mätning ska 

ske genom aktuell hållbarhet i miljöranking för Skåne och Sverige. ”Tomelilla tillvaratar och 

tillgängliggör digitaliseringens möjligheter” är det andra målet som finns för verksamheten.  

 

4. Avtalstrohet för ramavtal vid inköp 
 

För de flesta livsmedelsvaror finns upphandlade avtal med leverantörer och nuvarande huvudavtal 

gäller från 1 oktober 2017. Vissa varugrupper har annan avtalstid. Enhetschef deltar alltid i 

framtagande av förfrågningsunderlag. 

 

I upprättade avtal används KPI-index för livsmedelsområdet. Sedan 2010 har detta index stigit med 

14% jämfört med generellt KPI som stigit med 8,22%. Detta har medfört att budgeterade ökningar 

för livsmedelsbudgeten som gjorts enligt budgetförutsättningarna angivna av kommunfullmäktige 

där man ofta tittar på den totala kostnadsutvecklingen ej överensstämt med verkliga ökningar för 

livsmedel. 
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Avtalstroheten under 2018 har mätts för hela verksamheten som visade att 6,32% köptes utanför 

anbud. Det man får beakta är att om leverantör restsatt en vara och ersätter med likvärdig produkt 

hamnar det utanför avtalet. När potatisen på anbudet är av dålig kvalitet måste vi köpa produkt 

utanför avtalet för den totala kvaliténs skull på maträtten. Kryddor är inte upphandlade mer än vit- 

och svartpeppar och vissa udda grönsaker och frukter är inte heller upphandlade. Om man provar 

på nya produkter hamnar de också utanför avtalet.  

 

 

5. Omvärldsbevakning och jämförelse med andra 

 
Som redan nämnts ovan är det svårt att göra jämförelser med andra kommuners portionskostnader 

eller övriga aktörer på marknaden. För att kunna göra detta behövs detaljkännedom om vad som 

ingår i respektive portionspris. Hur hela måltidsfrågan hanteras och är organiserad ser olika ut i de 

flesta kommuner. En del kommuner har överlåtit hanteringen helt till privata aktörer där vi inte har 

någon insyn på kostnadsnyckeltal.  

 

Nyckeltalsdatabasen Kolada har idag väldigt få mått som kan användas för att jämföra sig med 

övriga kommuner i landet för just måltidsverksamhet. För en del av kommunens verksamheter 

finns ett överflöd av nyckeltal att välja. I Kolada finns tex antal personal inom köks- och 

måltidsarbete utan någon koppling till kommuninvånarantal eller annat jämförelsetal. Det säger 

ingenting. Även en jämförelse hos storleksmässigt lika kommun hade inte givit så mycket. Hur ser 

organisationen ut i den? Arbetsuppgifter som i Tomelilla tillhandahålls genom den köpta 

servicetiden kan hos andra ligga hos personal inom skola/förskola och finns då inte med. Det finns 

nyckeltal på kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9 i kr/elev där tex Simrishamn och 

Skurup är långt mycket dyrare än övriga Sösk-kommuner, men vad säger det egentligen, hur 

redovisar kommunen sina kostnader i Räkenskapssammandraget? Vid nätverksträffar med Sösk-

kommuners ekonomer med tema just Räkenskapssammandraget har tex jämförts hur kommunerna 

redovisar kostnader inom äldreomsorgsområdet och det visade sig skilja en hel del. Efter detta 

möte har deltagande kommuner mer likställt redovisningen på just det området. Det är så man kan 
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gå tillväga för att kunna jämföra sig på riktigt med andra, verkligen gå på djupet och det kräver både 

tid och intresse från en grupp deltagare för att få ett tillförlitligt resultat. 

 

Livsmedelsverket har presenterat en kartläggning som gjordes hösten 2018 med fakta om offentliga 

måltider där Tomelilla deltagit. Man konstaterar att det sedan länge funnits ett behov av statistik om 

den offentligt finansierade måltidsverksamheten. Både för att kommuner ska kunna jämföra sig 

med varandra och för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå. Livsmedelsverkets kartläggning 

är det första steget i ett arbete för att få en regelbunden och mer heltäckande bild av måltider inom 

vård, skola och omsorg i Sverige. Områden som kartlagts 2018 är den kommunala måltidens 

organisation, styrning, kompetens, kostnader, kök, beredskapsfrågor och livsmedelskvalitet. 263 av 

landets kommun har svarat helt eller delvis på frågorna i kartläggningen. 

 

I sammandraget från rapporten sägs att ”resultaten visar på en positiv utveckling i stort och att mat 

och måltider hamnat högt upp på kommunernas agendor. Äldreomsorgens måltider är ett komplext 

område med många måltider varje dag, året runt. Ansvaret för måltiderna är ofta uppdelat mellan 

olika förvaltningar och det avspeglas i resultaten. En stor andel kommuner saknar statistik över 

måltidernas kostnader och kännedom om vilka måltider som serveras samt ett mer varierat utbud 

av måltidsstöd inom hemtjänsten”.  

 

Det är med en viss besvikelse vi konstaterar att man i utredningen säger att man inte kan redovisa 

statistik när det gäller livsmedelskostnaderna för måltider vid de kommunala särskilda boendena då 

det är få kommuner som inkommit med ett svar. En granskning av svaren visar dessutom att flera 

av dessa kommuner har haft svårt att beräkna kostnaden. Detta innebära att många av de svar som 

inkommit inkluderar kostnadsposter som inte skulle vara med, exempelvis kostnader för 

näringsdryck och personal. 

Positivt i rapporten är att kommunerna lyckats behålla kompetensen i köken trots växande brist på 
utbildade kockar, och så gäller även för Tomelilla än så länge.  
 
Endast omkring varannan kommun följer upp sin måltidsverksamhet med hjälp av nyckeltal säger 
rapporten vilket visar att det är ett utvecklingsområde för framtiden. Måltidsverkstan har påbörjat 
arbetet med att utveckla nyckeltal utöver de ekonomiska nyckeltal som redan finns och de övriga tal 
som redovisats i denna rapporten. För befintliga mätningar kan t ex skapas tätare mättillfällen. 
 

Under tidig vår har kommunen fått förfrågan från andra kommuner i Skåne om att delta i två olika 

undersökning om kostpriser, avgifter för brukare mm. Vi har efter vårt deltagande fått ta del av det 

material som undersökande kommuner sammanställt.  

I en undersökning som genomförts av Eslövs kommun har efterfrågats kostnaden för brukaren 

genom deras avgift, produktionskostnaden för kommunen, vad som ingår i portionspriset samt 

tillvägagångssätt för hanteringen i kommunen, vem som ansvarar och om man bedriver köp/sälj-

verksamhet. I undersökningen där 14 Skånska kommuner svarat finns angivna portionspriser med 

skillnader som att enbart livsmedelskostnad ingår, till kompletta kostnader för livsmedel, personal, 

lokaler, transporter och inventarier. I Tomelilla ingår tex inga kostnader för lokalerna i 

portionspriserna men övrigt ingår i verksamhetens kostnader. 

I en undersökning gällande kostnader för matdistribution genomförd av Skurups kommun ställdes 

frågor om portionspris, eventuell hemkörningsavgift, vad ingår i detalj i en portion, 

specialkost/konsistensanpassad, kan man välja dessert? valmöjlighet att välja dagar, 

ersättningsystem? Ystad, Svedala, Tomelilla och Sjöbo har svarat på förfrågan.  

På frågan om vad som ingår i en portion kan man se att i Ystad ingår ingen råkost/sallad utan 

enbart tillbehör som tex lingon, gelé om det står på menyn och ingen dessert ingår. Ingen 

specialkost erhålls heller i Ystad. I Svedala ingår varma grönsaker, sallad/råkost och max ett 
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tillbehör. Dessert och bröd vid soppdagar, inget pålägg. I Sjöbo ingår sallad och tillbehör, dessert 

två dagar i veckan och specialkost/konsistensanpassat. I Tomelilla ingår allt detta och dessert varje 

dag samt pålägg på bröd vid soppdagar. 

6. Vad kan förändras? 
 

Med en framtid där kommunens kostnader kommer öka mer än kommunens intäkter måste alla 

verksamheter se vad man kan göra annorlunda eller ibland helt ta bort för att minska framtida 

kostnadsutveckling. Vad kan då göras för att minska kostnaderna utan att försämra utbud och 

kvalitet på maten som utredningsuppdraget frågar?  

 

Att renodla verksamheten och ej längre tillhandahålla den servicetid som idag utförs åt barn- och 

utbildning och vård- och omsorg medför lägre personalkostnader som gör att portionspriserna blir 

lägre, men den totala kostnaden för kommunen blir inte lägre då den bara flyttas till annan 

organisation. 

 

Översyn av personalbemanningen görs ständigt med hänsyn till skiftningar i volymer och inför 

2019 är den minskad jämfört med 2018 trots en nyöppnad enhet på Ängens förskola. Arbetet i 

kommunen med att införa heltid som norm kommer att påverka arbetssätt och hantering av 

vikariebehov men där är vi bara i startgroparna ännu. När man ska fylla upp tid till heltid för de 

tjänster som inte har det idag blir det avgörande hur kommunen löser var den överskjutande tiden 

ska ligga eftersom köken behöver händer under en viss tid och den tiden är samma i alla kök. I dag 

finns inte möjlighet att dela personal mellan kök. För att detta ska fungera behöver området gå 

utanför Måltidsverkstan och innefatta fler verksamheter, det är så andra kommuner löst det. Risk 

finns att tappa kockkompetens då man inte är intresserad av att göra sin ”fyllnadstid” inom helt 

annan verksamhet.  

 

Antalet mellanmål i en dygnsportion kan minskas som medför att brukaren eller vård- och 

omsorgsverksamheten själv får tillhandahålla den. Här finns risken att näringsintaget minskar för 

brukaren om det blir en ökad frivillig egenkostnad. Kostnaden och hanteringen finns kvar om 

Vård- och omsorg ska tillhandahålla den, dessutom skapas mer jobb med fakturering om brukaren 

ska stå kostnaden själv. 

 

Kraven på andel ekologiskt, närproducerat/svenskt livsmedel bör inte sänkas. Ändras inköp till mer 

halvfabrikat till äldreomsorgsmaten kan man inte uppfylla kommunens egna måltidsriktlinjer eller 

nationellt ställda målsättningar som går mot helt andra riktningen att för de som idag använder 

halvfabrikat istället ska laga med råvaror från grunden. 

Tidigare nämnda utredning från livsmedelsverket säger att kommunernas inköp av ekologiska 
livsmedel 2017 varierar mellan 5 till 80 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel och låg i 
genomsnitt på 36 procent. Fyra kommuner uppnår redan målet om att 60 procent av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030, som regeringen fastslagit i 
Livsmedelsstrategin.  
 
Drygt en av tre kommuner köper i stort sett enbart in nötkött och fågelkött av svenskt ursprung. Få 
har uppgifter om ursprung när det gäller ost och vegetabilier.  
 

Fler vegetariska rätter kan erbjudas då livsmedelspriset för en sådan rätt ofta är lägre än en rätt med 

animaliskt innehåll. Idag erbjuds alltid måltider lagade enligt högtider och traditioner när de 

förekommer under året som tex påsk och jul. Det medför för dessa dagarna en högre 

livsmedelskostnad. Detta görs för att medverka till att lära våra unga våra måltidstraditioner samt 

för de äldre bidrar det med en igenkänningsfaktor i måltiderna. Ibland provar man nya rätter och 

smaker enligt måltidspedagogik för att introducera och utveckla smakerna.  
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Det bygger på ett synsätt där mat och måltid är viktiga komponenter för sunda relationer till mat 

och följer nationella mål om folkhälsa. Livsmedelskostnaden kan sänkas genom att ej tillaga dessa 

högtidsmåltider och prova-på-rätter som ibland är dyrare. 

 

Lägga ner små enheter eller förändra till mottagningskök – detta påverkar till viss del kvalitén på 

maten eftersom varmhållningstiden ökar med transporter. Det påverkar också matsvinnet negativt 

eftersom man måste skicka allt på en gång och inte kan spara det som är utskickat. Kostnaderna 

minskar eftersom personalstyrkan kan minskas men inte tas bort helt eftersom det ändå måste 

finnas en grundbemanning för mottagande, framsättning, disk mm. Livsmedelskostnaderna är 

densamma men transporter tillkommer och det behövs fler bilar för distributionen vilket ger 

negativ miljöpåverkan. 

Tomelilla har enbart tillagningskök, så här säger Livsmedelsverkets kartläggning:  
38 procent av kommunerna har en hög andel tillagningskök (81-100 procent av verksamheterna) 
inom grundskolan, medan något färre har en hög andel tillagningskök inom förskola (24 procent) 
och särskilda boenden (27 procent). Kommuner med låg andel tillagningskök varierar mellan 13-30 
procent beroende på vilken verksamhet som avses.  
 
Några kommuner i sydöstra Skåne utökar i dag från mottagningskök med nya tillagningskök på 
mindre enheter. 
 

 

7. Sammanfattning 
 

Denna genomlysning har visat att Tomelilla kommun med nationella mått mätt är en kommun som 

för närvarande ligger långt fram vad gäller kvalitet och utbud på de måltider som serveras inom 

verksamheterna. Vissa delar kan förändras men med svårighet att bibehålla kvalitet och ändå göra 

det billigare. Däremot finns utvecklingsmöjligheter när man ska sikta mot nationellt satta mål för 

livsmedelsområdet.  

 

Tittar man på vad Måltid Sverige (En arena för den offentliga måltiden) säger är det att den 

offentliga måltiden kan användas för att förbättra välfärden, öka jämlikheten, minska 

socioekonomiska skillnader och underlätta integrationen. Eftersom maten och måltiden också är så 

viktig för vår fysiska och psykiska hälsa och därtill har stor påverkan på vår miljö, spelar det roll hur 

den offentliga måltiden utformas. 

 

Genomlysningen har visat att respektive köpare av måltiderna som produceras betalar rätt pris för 

sina olika portioner, om det dock för 2018 var något i underkant då produktionspriset blev högre 

än överenskommen ersättning. De nya avtalen som tecknats mellan parterna kommer bättre reglera 

mellanhavandena mellan parterna.  

 

Därutöver är det helt och hållet ett politiskt ställningstagande hur kommunens resurser ska fördelas 

kommande år. Ska vi behålla alla tillagningskök eller ska vi gå vidare och jämföra storköks-

produktionskostnader med många mindre tillagningskök som vi har idag? Ska vi öka inköp av 

ekologiska produkter succesivt för att nå nationella mål? Ska vi bara köpa svenskt där det går eller 

billigaste produkten? Ska vi öka tillagningen av vegetariska rätter som sänker livsmedelskostnaden? 

Tomelilla kommun måste fundera över var man vill befinna sig på den nationella skalan och ibland 

kan beslut vara lite obekväma när man ska prioritera bland alla kommunens verksamheter. Man bör 

sätta sin långsiktiga inriktning för framtiden så det skapar förutsättningar för Måltidsverkstan och 

deras medaktörer i verksamheterna att planera mot nya mål. Hur ska man arbeta för att säkra den 

framtida kompetensen, hur kan man minska klimatpåverkan genom rätt råvaruinköp av livsmedel 

och arbeta vidare med matsvinn. Allt för att bidra till hållbara offentliga måltider! 
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Tomelilla 2019-05-27  

 

På uppdrag   

 

 

Annica Dyverdahl Winding 

Verksamhetscontroller 

 

 

Källor: 

Intervju med måltidschef Ingela Dejenfeldt 

Intervju med kultur- och fritidschef Marina Hansson 

Livsmedelsverkets undersökning ”Fakta om offentliga måltider 2018” 

Livsmedelsverkets broschyr ”Bra måltider i äldreomsorgen” 

Måltid Sverige – En arena för den offentliga måltiden 

 

Bilagor: 

Måltidsavtal tecknade med barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Ekonomisk sammanställning för 2018 per enhet inom Måltidsverkstan 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

Vonau § 34 Dnr VON 2020/39

Utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Ärendebeskrivning
På vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 maj och på vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 28 maj informerades om att Junicare 
AB försatts i konkurs. 

På vård och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2019 beslutades 
följande:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra personlig 
assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller som 
ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB 11 
kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31.

Efter konkursen måste Tomelilla kommun antingen upphandla en ny 
entreprenör som ickevalsalternativ för personlig assistans eller erbjuda 
tjänsten genom att utföra den i egen regi. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott gav på sitt sammanträde den 13 
maj 2020 socialchef Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att 
enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att 
redovisa uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 34 forts

Socialchefens utredning är klar och slutsatsen är att det skulle vara 
fördelaktigt att använda upphandlingsformen LOV framför LOU. 

Eftersom kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 juni 2016 
beslutade att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att genomföra 
anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) för utförande 
av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 
kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut för 
att det ska kunna vara möjligt för vård och omsorgsnämnden att genomföra 
upphandling enligt LOV.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att det medför några ekonomiska konsekvenser 
att föreslå kommunfullmäktige att ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag 
att genomföra upphandling enligt LOV. Däremot skulle det med största 
sannolikhet bli betydligt dyrare att utföra tjänsten i egen regi. Enligt en kalkyl 
från beslutsunderlaget från 2016 beräknades att ett övertag till egenregi 
motsvarade en ökad årlig kostnad beräknat på sex brukare med mellan 705 - 
714  tkr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 34 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid:Von 2020.545.
Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Genomlysning kommunens basansvar för Personlig assistans, utförd på 
uppdrag av Vonau, handlingsid: Von 2020.536

Von § 34/2019 Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende utförande 
av personlig assistans, handlingsid: Von 2019.255

Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Tidigare behandling
Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Von § 34/2019 Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende utförande 
av personlig assistans, handlingsid: Von 2019.255

Vonau § 27/2020 Dialoger och informationsärenden 2020-05-14: Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott gav på dagens sammanträde socialchef 
Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att enligt LOV (lagen 
om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att redovisa 
uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Stöd och omsorg

Kompletterade information till vård och omsorgsnämnden 
2020-08-27

På arbetsutskottets sammanträde efterfrågades en förteckning på vilka assistansbolag som är 
verksamma i Tomelilla kommun. En lista på dessa har bifogats handlingarna. Sju av de drygt 20 
bolagen utför assistans åt mer än en assistansberättigad. 

Kommunfullmäktiges gällande beslut är att upphandling ska ske enligt LOU (lagen om offentlig 
upphandling). Nämnden kan nu välja att göra en direktupphandling och detta ärende går då inte 
vidare till kommunfullmäktige.

Då det idag inte finns några assistansberättigade som valt kommunen, eller som gjort ickeval är det 
mindre troligt att upphandlingen attraherar något assistansbolag. Kommunen har också fått ganska 
mycket kritik under åren från de assistansberättigade för de bolag som kommunen upphandlat enligt 
LOU. 

Lagen om valfrihet LOV har delvis växt fram som en kritik mot att stora företag tagit över mycket av 
omsorgen i LOU upphandlingar. Men den främsta anledningen är för att ge den enskilde möjlighet att 
välja verksamhet själv. LOV och LSS lagstiftningen påminner om varandra i den meningen att den 
enskilde själv väljer vem som ska utföra aktuell insats.  

Kommunen har ett basansvar som innebär att kommunen ska utföra personlig assistans och även 
tillhandahålla vikarier om andra utförare tillfälligt saknar personal. 

Simrishamns kommun har LOV sen flera år tillbaka och Skurups kommun har nyligen beslutat att 
införa LOV för kommunens basansvar för personlig assistans. Båda kommunerna har valt detta 
utifrån de svårigheter det innebär att hålla assistans i egen regi, att alltid ha en organisation redo att ta 
ett uppdrag och de kostnader som detta medför när det endast rör sig om enstaka assistansberättigade 
som väljer kommunen. 

Oavsett om man väljer direktupphandling eller LOV så är intresset från assistansbolagen lågt. Då 
ersättningen oftast är den samma som försäkringskassans schablonersättning ( fn 304 kr/tim) så finns 
det få incitament för att inordna sig kommunens kvalitetskrav och granskningar. Det är viktigt att ha i 
åtanke oavsett upphandlingsform. En ersättning som närmar sig kommunens kostnader för att 
bedriva assistans i egenregi kan motivera ett högre intresse.     
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Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Inledning
Tomelilla kommun har sedan 2013 upphandlat utförare enligt LOU för personer som är 
beviljade insatsen personlig assistans och som inte kan eller vill välja egen leverantör. 
Tidigare hade vård och omsorgsnämnden en egen enhet som utförde assistansen. 

Företaget Juni Care AB som kommunen upphandlat för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31 försatte sig i konkurs under våren. Företaget har dock inte haft några kunder 
under sina år som leverantör till kommunen. Orsaken till att ingen valt leverantören har 
främst varit att företaget var placerat i Norrland och inte hade någon lokal verksamhet. 

Personer med assistans har sedan LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) infördes 1994 haft möjlighet att själv välja utförare. 

LSS-utredningen (SOU 2018:88) presenterades i början av 2019. Denna har dock 
återremitterats och det är därmed fortsatt osäkert hur lagstiftningen kan komma att 
påverkas efter att utredningen är fastställd. Föreslagna förändringar kan komma att 
påverka insatsen personlig assistans.

En översyn av yrket personlig assistent (Dir. 2018:72) är även pågående och planeras 
presenteras under 2020. Denna översyn skulle kunna resultera i förändringar inom 
assistansverksamheten.  

Bakgrund
Det finns idag en efterfrågan från personer som är beviljade assistans som inte kan eller 
vill välja själv.  Vård och omsorgsnämnden har för närvarande ingen upphandlad 
leverantör och ingen egen verksamhet för att utföra assistansen. Nämnden har dock 
basansvar för utförandet från den dag som personen beviljas assistans och har då krav på 
att ha beredskap för att kunna starta upp och avsluta assistansärenden med kort varsel. 
Ju mindre organisation desto svårare och mer kännbart blir ett sådant krav på beredskap. 

Insatsen personlig assistans 
Personlig assistans kan beviljas enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) av en kommun eller enligt socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110)  
av försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för att utreda, besluta om, samt betala 
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ut assistansersättning till utföraren i de fall behov av assistans för grundläggande behov 
överstiger 20 timmar per vecka. Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar 
per vecka utreds och beslutas assistansen av kommunens biståndshandläggare enligt LSS. 
Utöver de grundläggande behoven, som att äta och sköta sin personliga omsorg ska också 
övriga behov i vardagen och på fritiden tillgodoses. 

Betalningsansvaret för personlig assistans är delat mellan kommunen och 
försäkringskassa. Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 timmarnas assistans 
per vecka oavsett om beslutet fattas av kommunen eller försäkringskassa. 

Den enskilde har ett stort inflytande över insatsen och har möjlighet att välja vem som 
ska vara utförare. Den assistansberättigade (brukaren) kan välja att anlita kommunen 
som utförare, att vara egen arbetsgivare, att få sin assistans via ett brukarkooperativ eller 
via en privat utförare som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Kommunen har dock det yttersta ansvaret för att samtliga individer som beviljats 
personlig assistans alltid får sina behov tillgodosedda oavsett på vilket sätt brukaren har 
valt att få sin assistans utförd, det kallas basansvaret.

Uppdrag
Nämnden är medveten om kommunstyrelsens beslut om upphandling enligt LOU från 
2016. Det innebär att då nuvarande leverantör gått i konkurs att avtal får tecknas med en 
ny leverantör. Nämnden har under åren med LOU upphandlingen mottagit många 
klagomål från de assistansberättigade som varit missnöjda med de upphandlade 
leverantörerna. Nämnden vill därför undersöka andra alternativ. Det saknas också 
intresse och möjlighet för mer lokala företag eller mindre företag att lägga in anbud på en 
LOU upphandling. 

Vård och omsorgsnämnden har därför gett förvaltningen för Stöd och omsorg i uppdrag 
att undersöka möjligheten av ett eventuellt införande av LOV, lagen om valfrihet för 
personlig assistans i Tomelilla kommun

I detta uppdrag beskrivs bland annat bakgrund och nuläge vad gäller den personliga 
assistansen och en sammanvägning av för och nackdelar och ev. konsekvenser för 
brukare och medarbetare samt ekonomi.

Syftet med kundval

33



Stöd och omsorg

Dokumentid: 337485 Version: 0.2 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 3 av 5

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad som 
ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet 
genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett 
valfrihetssystem. Det primära syftet med kundval är att skapa ökade möjligheter till 
inflytande, delaktighet och valfrihet för den enskilde, kvalitetsutveckling samt större 
mångfald bland leverantörer. 

Kundval enligt LOV innebär också fri etableringsrätt för företag, som uppfyller kraven i 
kommunens förfrågningsunderlag. Kommunen ansvarar fortfarande för 
myndighetsutövningen och har det yttersta ansvaret gentemot brukaren/kunden.

Kundval innebär att assistansberättigade personer har möjlighet att välja bland de 
leverantörer som uppfyller kommunens krav i förfrågningsunderlaget. Leverantörer i 
kundval är beroende av den enskildes aktiva val och kan inte garanteras volymer eller 
omfattning av tjänster. 

Förfrågningsunderlag
De tjänster som omfattas av valfrihetssystemet ska beskrivas i ett förfrågningsunderlag. 
Av förfrågningsunderlaget ska det framgå vilka krav och villkor som samtliga sökande 
måste uppfylla och följa för att bli godkända som leverantörer inom valfrihetssystemet. 
Den ekonomiska ersättningen till leverantörerna ska också framgå av 
förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget bör det bland annat finnas uppgifter om 
vilka krav som ställs på leverantören, administrativa bestämmelser, kommersiella villkor, 
avtalstider, särskilda kontraktsvillkor, rättelser, förtydliganden och kompletteringar.

Ickevalsalternativ
För den brukare som inte vill eller kan välja leverantör ska den upphandlande 
myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Detta ska vara ett kvalitativt fullgott 
alternativ. Den upphandlande myndigheten måste i förväg bestämma vad som ska gälla i 
det fall en brukare inte väljer leverantör.

Godkännande av leverantör
Alla leverantörer som uppfyller kraven och villkoren i förfrågningsunderlaget, och som 
inte har uteslutits enligt 7 kap. 1 § LOV, ska godkännas som leverantörer i 
valfrihetssystemet. Den upphandlande myndigheten ska så snart som möjligt teckna 
kontrakt med en leverantör som godkänts. Det är alltså inte möjligt för den 
upphandlande myndigheten att begränsa antalet leverantörer som ska godkännas.

Ekonomi
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Ekonomi 
Upphandling enligt LOV ger, till skillnad mot vad som gäller vid LOU-upphandling (Lagen 
om offentlig upphandling), inte utrymme för priskonkurrens. I ett LOV system är priset 
givet, det vill säga att alternativa utförare får ersättning som motsvarar kommunens 
kostnad för tjänsterna.

Det ringa intresset från företag att lägga anbud enligt LOU har sin grund i att 
försäkringskassan ersätter den assistansberättigade med ett fast *schablonbelopp per 
timme f n 304 kr/timme för att betala sin assistansanordnare. Därutöver är kommunen 
skyldig att betala företagets *sjuklönekostnader eller att tillsätta vikarie upp till 14 dagars 
frånvaro. 
 
I de ärende där kommunens handläggare fattat beslutet så är kommunen skyldig att 
ersätta den assistansberättigade som gör ett eget val av anordnare med faktiska 
kostnader. Dessa ärende omfattas inte av schablonbeloppet och kan därför ha ett något 
lägre timpris men detta kräver å andra sidan en mer omfattande myndighetsutövning. 
Vid hög sjukfrånvaro eller andra omkostnader så kan de faktiska kostnaderna stiga och 
timpriset bli högre. 

I skrivande stund har Tomelilla kommun 33 personer som har personlig assistans varav 
fyra har beslut från kommunens handläggare.  

Kommunen måste räkna med planerings- och införandekostnader efter ett beslut att 
inrätta kundval enligt LOV.  Det krävs även en systematiserad uppföljning och 
kvalitetskontroll för såväl privata leverantörer som i egenregi. 

Enligt en kalkyl från beslutsunderlaget från 2016 beräknades att ett övertag till egenregi 
motsvarade en ökad årlig kostnad beräknat på sex brukare med mellan 705 000-
714 000kr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV.

*Ekonomisk ersättning beräknas utifrån fastställt schablonbelopp enligt 51 kap SFB 
(Socialförsäkringsbalken)
* Enligt 9 § p 2, LSS är det kommunens ansvar att svara för den faktiska merkostnad som 
uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro när en vikarie utfört assistans.
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Konsekvenser för brukare
Brukaren är oftast helt beroende av den personliga assistenten som utför arbetsuppgifter 
och den relationen är ofta viktigare än vem som är assistansanordnare. Det är därför 
ofrånkomligt att förändringar som berör personalen upplevs som negativt och skapar stor 
otrygghet hos den som får assistans. 

Brukare som har fått personlig assistans beviljat har sedan LSS infördes år 1994 haft 
möjlighet att välja utförare av sin personliga assistans. Vid en upphandling enligt LOV 
(Lagen om valfrihetssystem) kommer de som valt kommunen som utförare att få sin 
insats utförd av ett bolag som utsetts till att utföra assistansen för kommunens räkning. 
Flera utförare som uppfyller kriterier i upphandlingen kan bli utförare och en 
turordningslista görs. Brukare som inte gör något aktivt val fördelas därefter utifrån en 
given turordningslista mellan godkända utförare. Brukaren kan fortfarande välja att byta 
utförare för insatsen genom att aktivt välja en privat utförare.  
 
För en del brukare och även personal är det en trygghet i att kommunen genom sitt 
uppföljningsansvar har en viss kontroll och därmed insyn i att den enskilde får sina behov 
tillgodosedda och därmed tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Sammanfattning

Man kan se LOV som en förlängning av de kundvalssystem som redan skapats i personlig 
assistans. Det finns goda erfarenheter av att upphandla ickevalsalternativ enligt LOV. Det 
ger större valfrihet och möjlighet för brukaren att påverka än om man upphandlat enligt 
LOU. Det ger också större möjlighet för små aktörer att vara med. En upphandling enligt 
LOU innebär att en utförare skulle få hela anbudet. Utifrån insamlat faktaunderlag och 
utifrån andra kommuners erfarenheter så bedömer Stöd och omsorgsförvaltningen att 
det skulle vara fördelaktigt att använda upphandlingsformen LOV framför LOU.
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Assistansbolag 2020-06-01

Anemon Personlig Assistans AB
Dag Hammarskjölds väg 2
224 64  LUND

Lystra personlig Assistans AB
Södra Långgatan 23
169 59 Solna

Erlandsdals vård & Omsorg AB
Box 38 (besöksadress: Gyllerogat 1, Svedala)
233 21 Svedala

Lövets pers assistans, service & massage AB
Ringarevägen 2
241 36 Eslöv

Furuboda Assistans AB
Furubodavägen
296 86  ÅHUS

MejDej Kooperativet
Box 503
291 25  Kristianstad

Framtida Assistans AB
Branteviksgatan 3
214 41  MALMÖ

Mera Assistans AB   
Box 8086
200 41  Malmö

Frösunda Omsorg AB
Box 1021
211 20  MALMÖ

Myra Assistans AB
Skomakaregatan 13
222 50 Lund

Humana Assistans AB
08-599 299 00

Omtanken i Skåne AB
Mejerigatan 1
247 62  VEBERÖD

IKI Assistans AB
Rådmansgatan 10
211 46  MALMÖ

Saki Assistans AB
Celsiusgatan 38 A
212 14  MALMÖ

Jengla Omsorg AB
Engelbrektsgatan 6
211 33  MALMÖ

Österlen Assistans AB
Ravlunda Byaväg 12
277 37  KIVIK

Kooperativet JAG AB
Box 16145
103 92  STOCKHOLM

Kooperativet LILA Ekonomisk Förening 
Höstbruksvägen 12 B
226 60  Lund

Kärnassistans AB
Marieholmsgatan 42
415 02  Göteborg
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 april 2019

Justerandes sign

Von § 34 Dnr VON 2019/26

Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende 
utförande av personlig assistans.

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra personlig 
assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller som 
ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB 11 
kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31.

Reservationer
Mona Nihlén (V) och Sejdi Karaliti (S) reserverar sig mot beslutet enligt 
skriftlig reservation, handlingsid: Von 2019.242

Ärendebeskrivning
Avtal med Juni Care AB avseende att utföra personlig assistans enligt Lagen 
om särskilt stöd till vissa funktionsnedsatta (LSS) 9 kap2 och 
Socialförsäkringsbalken (SFB) 11 kap löper ut 2020-01-31. Möjlighet till 
förlängning finns med tre (3) år. 
Överenskommelse  om förlängning ska ha träffats senast 2019-04-30. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård  och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra 
personlig assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare 
eller som ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt 
SFB 11 kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till 
och med 2023-01-31.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 april 2019

Justerandes sign

§ 34 forts

Beslutsunderlag
Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende utförande av personlig 
assistans, tjänsteskrivelse upprättad 2019-04-01 av Christel Nilsson, 
kvalitetschef handlingsid: Von 2019.219
Kopia Avtal - Utförande av personlig assistans Junicare AB, handlingsid: 
Von 2019.220

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, § 28/2019
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen – anmälningsärende
Junicare AB
Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 juni 2016

Justerandes sign

Kf § 86 Dnr KS 2016/41

Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att 
genomföra anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) 
för utförande av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning 
enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Jan-Erik Andersson, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Anders Throbäck, Anne-Maj Råberg, Per Skoog, Ronnie 
Axelsson, Sejdi Karaliti, Tina Bergström Darrell, Peter Boström och Ann 
Persson) reserverar sig mot beslutet, enligt bilaga.

Britta Berg (V) reserverar sig mot beslutet, enligt bilaga.

Sverigedemokratiska gruppen (Anders Rosengren, Tommy Falk, Kent Å 
Olofsson, Per Gustafsson och Tina Malm) reserverar sig mot beslutet, enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgnämnden har tidigare förordat upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans. 
Kommunfullmäktige återremitterade den 29 februari 2016, Kf § 13/2016, 
ärendet för vidare utredning och ekonomiska beräkningar.

Förvaltningen har vid fortsatt utredning konstaterat att förvaltningen anser 
upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det bästa 
alternativet för kommunen. 

§ 86 forts. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 juni 2016

Justerandes sign

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att 
genomföra anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) 
för utförande av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning 
enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 52/2016, handlingsid: KS 2016.1810
Protokollsanteckning vård och omsorgsnämnden 28 april 2016, handlingsid: 
KS 2016.1811
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2016, handlingsid: KS 2016.2016
Kommunstyrelsen § 143/2016, handlingsid: KS 2016.2286

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 9/2016:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
införa LOV för personlig assistans i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2016:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
kommunförvaltningen för komplettering av följande:

- Driftskalkyl med beräknade kostnader för LOV jämfört med 
beräknade kostnader för bedrivande av personlig assistans i 
kommunal regi.

- Utredning huruvida kommunens kvalitetskrav går att verkställa vid 
LOV.

- Utredning gällande möjligheterna till samarbete med Simrishamns 
kommun.

Ärendet ska vara kompletterat senast till kommunstyrelsens extrainsatta 
sammanträde den 29 februari 2016.

Kommunstyrelsen § 51/2016:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta införa LOV för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

§ 86 forts.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 juni 2016

Justerandes sign

Kommunfullmäktige § 13/2016:
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare utredning och 
ekonomiska beräkningar.

Vård och omsorgsnämnden § 52/2016:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta 
uppdra åt vård och omsorgsnämnden att genomföra anbudsupphandling 
enligt lag om offentlig upphandling (LOU) för utförande av personlig 
assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 kapitlet 
socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).

Vård och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja 
förberedelser för genomförande av upphandling enligt LOU för utförande av 
personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 kapitlet 
socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2016:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att 
genomföra anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) 
för utförande av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning 
enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunstyrelsen § 143/2016
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att 
genomföra anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) 
för utförande av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning 
enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utförande av 
personlig assistans ska återgå till kommunal regi. Britta Berg (V) och Per 
Gustafsson (SD) yrkar bifall till Ida Bornlykkes förslag.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

§ 86 forts. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 juni 2016

Justerandes sign

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
Per-Martin Svenssons förslag till beslut. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för Per-Martin Svenssons förslag.
Nej-röst för Ida Bornlykkes med fleras förslag.

Omröstning
Med 20 ja-röster mot 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Per-Martin Svensson förslag.

Ja-röster: Mats Andersson (M), Per-Martin Svensson (M), Gunnel Andersson 
(M), Marianne Åkerblad (M), Margith Svensson (M), Sander Dijkstra (M), 
Lennart Johansson (M), Anette Olsson (C), Magnus Nilsson (C), Bengt 
Högborg (C), Lena Persson (C), Anders Larsson (C), Christer Yrjas (C), Lena 
Eriksson (C), Fatlum Avdulahu (C), Anders Albäck (L), Bo Herou (KD), 
Ann-Christine Harrysson (SPI), Lotta Hedström (MP) och Sven Gunnarsson 
(MP).

Nej-röster: Jan-Erik Andersson (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), 
Anders Throbäck (S), Anne-Maj Råberg (S), Per Skoog (S), Ronnie Axelsson 
(S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström Darrell (S), Peter Boström (S), Ann 
Persson (S), Britta Berg (V), Anders Rosengren (SD), Tommy Falk (SD), 
Kent Å Olofsson (SD), Per Gustafsson (SD) och Tina Malm (SD).
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Socialchef Madeleine Moberg
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

Vonau § 35 Dnr VON 2020/35

Remiss av motion - Lokaler till daglig verksamhet 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Axel Olsson (S) och Mona 
Nihlén (V) en utredning av lokal till daglig verksamhet. 
” Under många år har det pågått diskussioner om lokaler till daglig 
verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb med 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, men det är tydligt att det 
finns ett stor uppdämt behov av nya lokaler som är anpassade för 
verksamheten.”
Motionärerna yrkar på att förvaltningen gör en utredning och tar fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt en investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Förvaltningens beredning nedan visar att utredning pågår när det gäller att 
hitta lämpliga lokaler som är anpassade för daglig verksamhet enligt förslaget 
i motionen. Motionen får därmed anses som besvarad.

 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. 

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som övriga 
insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och 
tillförsäkra goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. 

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet 
och gemenskap efter önskemål. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 35 forts

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara de samma som hos 
arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden men den dagliga 
verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och 
mer produktionsinriktade uppgifter. 
Daglig verksamhet i Tomelilla består av fyra grupper. I juni hade 49 brukare 
beslut på daglig verksamhet.
Annexetgruppen, är för de som har en tidig utvecklingsnivå och innehåller 
aktiviteter med en habiliterande inriktning som tex  bad, sång och musik, 
utflykter, matlagning och sinnesstimulering. 
Bollerupsgruppen, som finns belägen på Bollerups naturbruksgymnasium 
arbetar i skog och park med gräsklippning, krattning och samla pinnar.
Företagsgruppen, är en delvis utflyttad verksamhet där arbete sker på tex 
ICA, Erikshjälpen, Bo Ohlsson, gata och park, café och annat servicearbete. 
Det finns även en del produktion som tex media, packning, tvätt, skapande, 
konst och bakning.
Daglig verksamhet bedriver också arbete i lokaler utanför de som kommunen 
äger.  Erkiksgård /Grön arena, där  är servicegruppen en gång per vecka och 
kontrollerar stängsel och sköter om delar av utemiljön och då har de till den 
lokal som finns på Eriksgård.
Praktik är då brukaren är ute på företag utan handledare utan endast 
kontinuerlig uppföljning av arbetskonsulent. 

Idag delar Företagsgruppen och Annexetgruppen lokaler i fastigheten 
Trollsländan 16 i Tomelilla. Lokalerna är anpassade i första hand till 
Annexetgruppen med höj och sänkbart kök, rymliga toaletter vid 
dubbelbemanning, snoezelrum och plats för andra aktiviteter.
Företagsgruppen har sina lokaler med lunchrum och omklädningsrum i 
fastigheten som även inrymmer garaget. Daglig verksamhet har tillfälligt fått 
hyra delar av skolans lokal för sina produktionsuppdrag. 

Både medarbetare och deltagare upplever att ytorna och lokalerna inte är 
tillräckligt ändamålsenliga då det inte räcker till för antalet som vistas där de 
delar av dagen som de vistas där alla.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 35 forts

Sedan hösten 2019, då förslaget om att flytta hela verksamheten till Balder 
skrinlades på grund för höga hyreskostnader, så har diskussion pågått inom 
verksamheten gällande ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet. Det 
förslag som verksamheten har arbetat vidare är att flytta företagsgruppen till 
Löparegatan.

På Löparegatan hyr vård och omsorg en fastighet som idag används till 
REBUS, LSS boendestöd, Enhetschefer inom LSS och Missbruksenheten. 
En del av dessa verksamheter planeras flytta till Byavägen 37 där det för 
närvarande finns tryggt boende. 37:an har sedan 2019 inget söktryck på 
lägenheterna och därför planeras de att användas för ovan nämnda 
verksamheter.  Verksamheten ser att det finns samverkansvinster med att 
sammanföra träffpunkten på REBUS med den befintliga träffpunkten på 
Café Kryddan.

På så sätt frigörs lokalen på Löparegatan så att företagsgruppen kan erbjudas 
anpassade och rymliga lokaler för sin verksamhet. 

Driftkalkyl: 
Kommunen har redan budgeterat för hyran av 37:an så det tillkommer inga 
nya hyreskostnader
Dock sker ett bortfall av hyresintäkter (i nuläget med tre uthyrda lägenheter) 
så motsvarar det 18 000 kr /månad.
Det tillkommer även ökade kostnader för lokalvård.

Investeringskalkyl:
Ca 300 tkr beräknas för omflyttningen mellan lokalerna och det innefattar 
bland annat nya möbler, inventarier och wifi
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 35 forts

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
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Ksau § 94/2020 Motion - Lokaler till daglig verksamhet
Tjänsteskrivelse omsorgschef Camilla Andersson 2020-07-30, handlingsid: 
Von 2020.547.

Tidigare behandling
Ksau § 94/2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande.
________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 94 Dnr KS 2020/61

Motion - Lokaler till daglig verksamhet

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

Ärendebeskrivning
Axel Olsson (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion angående 
utredning av lokal till daglig verksamhet med följande lydelse:

”Under många år har det pågått diskussioner om lokaler till daglig 
verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb med 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, men det är tydligt att det 
finns ett stort uppdämt behov av nya lokaler som är anpassade för 
verksamheten. 

För att på sikt kunna planera in en investering av nya verksamhetslokaler 
menar vi att det finns all anledning att göra en utredning och ta fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att förvaltningen ges i uppdrag att 
utreda kostnader, utformning och placering av lokaler för daglig 
verksamhet.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 52/2020, handlingsid: Ks 2020.xxxx.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 94 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

Vonau § 36 Dnr VON 2020/30

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) , kvartal 2 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
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
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 36 forts

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 2020.548.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

Vonau § 37 Dnr VON 2020/30

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2020

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

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 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:
Inga beslut att rapportera sedan tidigare redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

§ 37 forts

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 2020.549.
_________

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 17 augusti 2020 Dnr VON 2020/31

vård och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande  SoL  
beslut inom äldre- och handikappomsorgen 
(SoL) - kvartal 2 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 andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
är stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga 
brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera 
utebliven dagverksamhet.

Beslut fattat 190921, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
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Beslut fattat 190131, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200102, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet

Samtliga beslut är fortfarande inte verkställda då Vännens dagverksamhet 
fortfarande är stängd utifrån Covid-19. 

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 
detta perspektiv

Stöd och omsorg

Angelica Michanek
Enhetschef

Beslutet skickas till:

revisorerna

Ange mottagare för beslutsdokument här
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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 17 augusti 2020 Dnr VON 2020/31

vård och omsorgsnämnden

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen 
(SoL), kvartal 2 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.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
stängde den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga brukare 
är erbjudna andra aktiviteter för att kompensera utebliven dagverksamhet.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
är stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga 
brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera 
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utebliven dagverksamhet.

Beslut fattat 190921, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 190131, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200102, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401- Tackat ja till annan 
aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401-                Tackat ja till annan 
aktivitet

Samtliga beslut är inte verkställda då Vännens dagverksamhet fortfarande 
är stängd utifrån Covid-19. 

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 
detta perspektiv.

Stöd och omsorg

Angelica Michanek
Enhetschef
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Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 augusti 2020

Justerandes sign

Vonau § 38 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut 2020

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 juni-31 juli 2020.
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – 
juni 141
juli 123

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2020.550.
Delegeringsbeslut SoL och LSS juli 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.540.
________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning Maj Juni Juli
2000 Genomförandeplan ny 5 5

2010 Genomförandeplan uppföljning 50 23 16

2030 Genomförandeplan justerad 2 2 2

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 35 37 32

4002 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL avslag
4003 Tillfällig insats 1 2 1

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 9 8 9

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 13 5 9

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 9 7 5

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 5 2 3

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 6 8 3

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall
5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 2 6 2

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 3 5 3

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag
5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 7 3 6

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1 1

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

6003 Personkretstillhörighet 1

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1

6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag
6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1 3

6300 Avlösarservice 9 kap 5§ LSS bifall 1

6301 Avlösarservice 9 kap 5§ LSS delavslag 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 2 2

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag
6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 2

6602 Bostad särsk serv barn 9:8 LSS avslag 1

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1

6701 Bostad särskild service delavslag
6702 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS avslag 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 2 1

6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 8 16 21

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 159 141 123
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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 augusti 2020 Dnr VON 2020/3

vård och omsorgsnämnden

Anmälningsärenden Von augusti 2020

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

Ärendebeskrivning
Beslut - Dom i mål nr 5891-20, gällande stöd och service till vissa 
funktionshindrade – Avslag

Förvaltningsrätten i Malmö avslog 2020-07-21 överklagan gällande vård 
och omsorgsnämndens beslut den 2 april 2020 att avslå ansökan om 
kortidsvistelse enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Handlingsid: Von 2020.527.

Ordförandebeslut gällande placeringsavtal Humana LSS Sverige AB

Vård och omsorgsnämndens ordförande beslutade 2020-08-05 med stöd 
av kommunallagen 6 kap § 39 samt med stöd av vård och 
omsorgsnämndens delegeringsregler 10.8 teckna avtal med Humana LSS 
Sverige gällande placering under perioden 2020-08-10 – 2020-11-12 till en 
kostnad av 4700 kr per dygn. Totalkostnad för vård och omsorgsnämnden 
446 500 kr om placeringen kommer pågå under hela perioden.

  
Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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