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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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1 (1)

Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 20 oktober 2020 Dnr VON 2020/2

vård och omsorgsnämnden

Dialoger och informationsärenden Von 2020-10-
29

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
Socialchef Camilla Andersson informerar om följande:

- Covid-19 pandemin
- Övrigt

2. Nya enhetschefer
Elisabeth Cronsioe och Thomas Andersson presenterar sig för nämnden.

3. Information från ordförande
Jullunch den 17 december samt planeringsdag den 11 februari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-20

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

Vonau § 52 Dnr VON 2020/45

Resultat nationella brukarundersökningen 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna informationen och att lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För åttonde året i rad har Socialstyrelsen genomfört sin stora undersökning 
kring vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 
som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. 
Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram 
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det 
möjliggör att utfallet av insatser kan användas som grund för 
förbättringsarbetet ute på de olika enheterna. Då svarsfrekvensen i 
genomsnitt är 50 % innebär det i snitt att häften av de boende eller de med 
hemtjänst tyvärr inte svarat. Är det färre än sju svarande på en enhet 
redovisas inte svaren. 

Sammanfattning av resultaten för Tomelilla både äldreboenden och 
hemtjänst:

Högt betyg till bemötandet
Årets brukarundersökning bland äldre visar bland annat att man är nöjd med 
det bemötande man får, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. 
Dessutom har andelen som tycker att maten som serveras på särskilda 
boende smakar bra, ökat med 12 procentenheter, från 69 till 81 procent. 
96 procent, en liten ökning från i fjol, tycker att man får bra bemötande från 
personalen på boendet och inom hemtjänsten är det 93 procent. Att ge sig tid 
att se brukaren och ge ett gott bemötande kan vara avgörande för 
välbefinnandet. Därför är verksamheternas satsningar på att digitalisera 
viktiga för att få tid till mänskliga möten där de behövs bäst. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 52 forts

Tryggheten har minskat
Förra året var det 85 procent som kände sig trygga med sin hemtjänst, i år 
har det sjunkit med fyra procentenheter. På boenden har andelen som känner 
sig trygga minskat från 95 procent till 88 procent. Enkäterna skickades ut i 
mitten på mars när covid-19-pandemi blev känd, äldre skulle isolera sig och 
det blev besöksförbud på boenden. Pandemin har påverkat känslan av 
trygghet i hela samhället men allra mest hos äldre. 

Ensamhetskänslan har inte ökat 
På nationell nivån är det en större andel, av dem som bor på särskilt boende, 
som uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest liksom av ensamhet 
då och då, jämfört med föregående år. Det är kanske inte konstigt med tanke 
på rådande covid-19-pandemi, men lokalt i Tomelilla syns inte samma trend. 
Verksamheterna har varit behjälpliga med att hålla kontakten med anhöriga 
på olika sätt, både via ”skärmtälten” och via dator, läsplatta och mobil.  

Maten smakar – bättre 
Nöjdheten med maten på särskilda boende har ökat med hela 12 
procentenheter, från 69 procent till 81 procent. Maten och måltidsmiljön är 
viktig både för välbefinnandet och hälsan. Arbetet på boenden tillsammans 
med kommunens måltidsverkstad ser ut att ha varit uppskattat. 

Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen medför inga extra kostnader. 

Barnperspektivet
Undersökningen vänder sig endast till äldre personer

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

Uppföljning
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 52 forts

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

Beslutsunderlag
Så är det att bo på särskilda boende i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 
2020.747
Så är det att ha hemtjänst i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2020.748
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-10-05, handlingsid: Von 
2020.768
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Så är det att ha hemtjänst i Tomelilla

Alla som har hemtjänst i Tomelilla kommun har fått en enkät med frågor 
om vad de tycker om sin hemtjänst 

Över 100 kommuninvånare med hemtjänst har svarat 
Svarsfrekvens 62, 8 %
De flesta har svarat själv på frågorna 

2020-10-23 1 8



De flesta är nöjda med sin hemtjänst (86%) och många känner sig 
också trygga hemma med hemtjänsten (81%).

Drygt hälften av de som svarat besväras av ensamhet. Detta vet 
vi kan påverka nöjdheten på flera område. 
Då frågorna besvarades mitt under pågående coronapandemi så 
kan man tro att fler känner sig ensamma jämfört med förra året 
(44%) men så är det alltså inte. 
Kanske anhöriga och vänner har hörsammat råden om att höra av 
sig oftare till sina äldre. 

2020-10-23 2

Resultatet visar
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Ø att personalen har ett bra bemötande (93%) 
Ø att anhöriga upplever att samarbetet med hemtjänsten är 

bra (90%)
Ø att personalen tar hänsyn till synpunkter och klagomål 

(87%) 
Ø att personalen utför sina arbetsuppgifter bra (86%) 
Ø att personalen kommer på avtalad tid  (81%) 
Ø att handläggarbeslutet är anpassat efter mitt behov (72%) 

Andel positiva svar inom parentes

2020-10-23 3

Detta uppfattar ni som bäst med vår 
hemtjänst 
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• att jag besväras mindre av ensamhet (50%) 
• att veta var jag ska vända mig med synpunkter och 

klagomål (58%)
• att kunna påverka vilka tider jag får hjälp (57%)
• att personalen informerar om tillfälliga förändringar 

(65%) 

• Procenten anger andel positiva svar 

2020-10-23 4

Detta kan bli bättre med hemtjänsten
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• x

2020-10-23 5

När vi jämför oss med riket och med varandra, så 
nöjda är vi  

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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2020-10-23 6

Forts jämförelser, trygghet och ensamhet 
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• .

2020-10-23 7

.

Forts jämförelser - personal
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2020-10-23 8

Trend
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Under 2020 arbetar vi med

q Vård-och omsorgsnämnden tar nu del av resultaten som underlag till 
nämndsarbetet. 

q Hemtjänstområden, både egenregi och entreprenad får sina egna resultat 
redovisade för att både se vad de gör bra som brukarna är nöjda med och vad 
som behöver förbättras/ göras annorlunda. 

Läs mer på Socialstyrelsen hemsida 

2020-10-23 9 16



2020-10-02 1

Detta uppfattar ni som bra på våra 
boende i Tomelilla kommun
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• Det är äldre på de tre särskilda boendena Brinkehem, Valkyrian 
och Byavången som svarat på den nationella brukarenkäten

• Då det är färre än sju svar från Norrevång finns inga resultat 
redovisade därifrån. 

På grund av besöksförbuden har fler boende svarat själv än
tidigare år. Det är troligt att de mest sjuka äldre inte finns 
representerade i årets resultat. Tidigare år har anhöriga kunnat
svara.

2020-10-02 2 18



2020-10-02 3

Detta uppfattar ni som bra på särskilt boende 

Fråga 2018 2019 2020

Fick plats på önskat 

äldreboende
83 87 91

Får bra bemötande från 

personalen
94 95 96

Känner sig trygg på sitt 

äldreboende
94 95 88

Tycker att maten smakar 

bra
69 69 81
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• .

2020-10-02 4

• .

Forts - personalen
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2020-10-02 5

Detta kan bli bättre
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• .

2020-10-02 6

• Fortfarande känner sig de allra flesta 
trygga på våra boende men 
besöksförbud och pandemi har 
påverkat oss alla, inte minst på våra 
boende

forts
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2020-10-02 7

När vi jämför oss med andra
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.

2020-10-02 8

Forts jämförelser, ensamhet 
och tillgänglighet
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• .

2020-10-02 9

De olika boendens egna resultat
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens brukarenkät 2020

Upprättad av:
Enhetschef  Carola Lindgren 

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, hemtjänst 
Västra 2020

Handlingsplanen
VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING:

Äldre som bor i eget 
boende och har 
hemtjänst ska 

besväras mindre av 
ensamhet.

Kontaktpersonen pratar med den enskilde 
om dennes behov för att känna sig mindre 
ensam. Skrivs in i genomförandeplanen.

Vid behov kontaktas biståndshandläggare 
för ansökan om ledsagning. 

Kontaktpersonen

Personal

Kontaktperson

Hösten 2020 210131

Informera om 
tillfälliga förändringar

Vid förändringar så meddelar planeraren 
själv eller medarbetaren brukarna om 
förändringarna i så god tid som möjligt. 

Planerare, kontakt person  
personal. 

Kontinuerligt 200131

Lätt att få kontakt 
med personal

Informera vid första besöket om att vi finns 
tillgängliga på telefonsvarare dygnet runt och 
att ringer upp under dagen, och vi 
informerar  om att använda larmet. Vid 

     Personal, kontaktperson Kontinuerligt 200131
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens brukarenkät 2020

Upprättad av:
Enhetschef  Carola Lindgren 

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 

första besöket delar vi även ut information 
med telefon nummer och information hur 
och när vi kan nås.

Möjlighet att påverka 
vilken tid hjälpen 

skall utföras. 

Samtal kring när den äldre önskar att få 
hjälp. Önskemålet dokumenteras i 

genomförandeplan. 

Strävar efter att ge hjälpen när den önskas. 

Kontaktperson

Planerare/kontaktperson

Hösten 2020 Brukarenkät 2021

Äldre och anhöriga 
ska veta vart de ska 

vända sig med 
klagomål och 
synpunkter

Information om att man själv eller med 
hjälp av anhörig går in på hemsidan och 
skriver klagomål och synpunkter- Eller 
berättar för personalen som skriver in 
synpunkter och klagomål åt brukaren på 
hemsidan. 
Informera om rutinen vid första mötet i 
samband med att insatsen hemtjänst 
påbörjas. Upprepa informationen för 
brukaren vid behov. 

Personal

Kontaktperson

Kontaktperson och personal

2020 Brukarenkät 2021

Vid aktuellt tillfälle
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens brukarenkät 2020

Upprättad av:
Enhetschef  Carola Lindgren 

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens enkät

Upprättad av:
Michael Green, enhetschef

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 

Brinkehem särskilt boende 2020

Handlingsplanen
VAD? HUR? VEM? UPPFÖLJNING:

Äldre som bor på 
Brinkehem ska 

besväras mindre av 
ensamhet.

Kontaktpersonen pratar med den enskilde 
om dennes behov för att känna sig mindre 

ensam. Därefter skrivs det in i 
genomförandeplanen.

Frågan tas upp på husmöte.

Kontaktpersonen planerar in egentid med 
den enskilde en gång i veckan.

Kontaktpersonen

Enhetschef och personal

Kontaktperson & driftsledare

Under hösten 
2020

   Genomförs 
Hösten 2020

Fortlöpande

200131

200131

Äldre och anhöriga 
ska veta vart de ska 

vända sig med 
klagomål och 
synpunkter

Broschyren finns synlig och lättillgänglig i de 
allmänna utrymmena.

Det finns en broschyr i varje pärm hemma 
hos den enskilde.

Information lämnas vid första mötet i 
hemtjänst och vid inflyttning på Brinkehem.

Personalen

Driftsledare och 
kontaktperson

Driftsledare och 
kontaktperson

Kontinuerligt

Genomgång av 
pärm 1 ggr/år

Aktuellt tillfälle

200131

200131

Nästa 
enkätundersökning
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens enkät

Upprättad av:
Michael Green, enhetschef

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 

Information vid anhörigträff.

Den enskilde önskar 
att det ska bli lättare 

att träffa 
sjuksköterska vid 

behov. 

Önskemål om att träffa ssk förmedlas via 
personalen till ssk. 

Sjuksköterska besöker dagligen enheten. 

Broschyr skapas och lämnas till de äldre om 
hur de får kontakt med ssk.

Personalen

Sjuksköterska

Enhetschef för HSL och 
sjuksköterska

2020

2020

2020

Nästa 
enkätundersökning

200131

200131

Är nöjd med de 
aktiviteter som 

erbjuds på 
äldreboendet.

Frågan tas upp på husmöte för diskussion.

   Aktivitetsgruppen tar in förslag och          
involverar de äldre.

Personal

Enhetschef

Aktivitetsgrupp

Hösten 2020 200131
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens enkät

Upprättad av:
Michael Green, enhetschef

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, hemtjänst 
Brösarp 2020

Handlingsplanen
VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING:

Äldre som bor i eget 
boende och har 
hemtjänst ska 

besväras mindre av 
ensamhet.

Kontaktpersonen pratar med den enskilde 
om dennes behov för att känna sig mindre 

ensam. Därefter skrivs det in i 
genomförandeplanen.

Program för aktiviteter på Brinkehem 
lämnas varje vecka.

Vid behov kontaktas biståndshandläggare 
och för ansökan om ledsagning. 

Kontaktpersonen

Personal

Kontaktperson

Hösten 2020 210131

Känna sig trygg med 
hemtjänsten

Personal skall vara synlig och lyhörd och 
vara tillgänglig för brukarna. Ta upp till 
diskussion med brukarna vad de saknar för 
att känna sig trygg.

Driftsledare och Personal Kontinuerligt 200131
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens enkät

Upprättad av:
Michael Green, enhetschef

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 

Lätt att få kontakt 
med personal

Personal får informera brukarna att ny 
driftledare är anställd och tillgänglig via 
telefon de flesta vardagar samt att personal 
kan mottaga information.

     Driftledare och personal Kontinuerligt 200131

Möjlighet att påverka 
vilken tid hjälpen ska 

ges. 

Samtal kring när den äldre önskar att få 
hjälp. Önskemålet dokumenteras i 

genomförandeplan. 

Strävar efter att ge hjälpen när den önskas. 

Kontaktperson

Driftsledare

Hösten 2020 Nästa 
enkätundersökning

Äldre och anhöriga 
ska veta vart de ska 

vända sig med 
klagomål och 
synpunkter

Broschyren finns synlig och lättillgänglig i de 
allmänna utrymmena.

Det finns en broschyr i varje pärm hemma 
hos den enskilde.

Information lämnas vid första mötet i 
samband med att insatsen hemtjänst 

påbörjas.

Personal

Kontaktperson

Driftsledare, kontaktperson 
och personal

2020 Nästa 
enkätundersökning

1 ggr/år

Vid aktuellt tillfälle
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Huvudrubrik
Vård och 
omsorg

Underrubrik
Handlingsplan

Dokumentnamn
Socialstyrelsens enkät

Upprättad av:
Michael Green, enhetschef

Utgåva

Fastställd/godkänd av Giltig fr o m: 
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1 (2)

Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 20 oktober 2020 Dnr VON 2020/49

vård och omsorgsnämnden

Information om rutin för beredning inför nämnd 
och utskott samt protokolljustering

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2020, ksau § 
201/2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur 
beredning inför nämnd, utskott och styrelse ska gå till. Anledningen 
främst att en granskning visat att enhetliga rutiner för detta inte fanns i 
kommunen.
En rutin som ska gälla från och med 1 november har nu tagits fram av 
förvaltningen.

Nämndsekreteraren har också av kanslichefen informerats om att på ett 
ordförandemöte i början av oktober bestämdes att ordförande framöver 
ska erhålla utkastet till protokoll och ge sitt godkännande innan det skickas 
till justeraren. Det är inget som skrivits in i den nya rutinen så respektive 
nämndsordförande har möjlighet att bestämma att protokollet även 
fortsättningsvis skickas till ordförande och justerare så fort det är klart för 
faktakontroll. Nackdelen med att inte göra så är att tiden mellan 
sammanträde och justering kan komma att behöva förlängas. Med 
nuvarande rutin justeras protokollet normalt 4-5 arbetsdagar efter 
sammanträdet. Tiden behöver troligen förlängas med denna nya rutin för 
om alla inte är överens om formuleringarna kan det behövas några 
arbetsdagar för att bli det. Med den nya rutinen kan det ta några dagar från 
protokollet är klart tills att det kan skickas till justeraren men det beror på 
hur snabbt ordförande återkopplar till nämndsekreteraren.
Arbete pågår med att införa digital justering av protokoll. När den rutinen 
är i drift blir denna fråga troligen inte aktuell.
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2 (2)

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. När digital justering är i drift kommer det att innebära 
mindre transporter till kommunhuset i Tomelilla för att justera protokoll.

Uppföljning
Det har inte fastställts att någon formell uppföljning av den nya 
beredningsrutinen ska ske.

Beslutsunderlag
Rutin för beredning inför nämnd  styrelse och utskott, handlingsid: Von 
2020.789
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-20, handlingsid: 
Von 2020.xxx

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
Kanslichef Johan Linander
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Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse 
i Tomelilla kommun

Dnr KS 2020/xxx

Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse

Antagen av kommunchef Britt-Marie Börjesson
Gäller från datum: 1 november 2020

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.

Bakgrund och syfte 

I den internkontrollgranskning av handlingars inlämningstider som genomfördes av 
kanslienheten i slutet av våren 2020, framgick bland annat att beredningarna inför 
nämndsmöten inte genomförs på ett enhetligt sätt. Med anledning av detta beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020, ksau § 201/2020, att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur beredning inför nämnd, utskott och 
styrelse ska gå till.

Syftet med en rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse är att de 
förtroendevalda i Tomelilla kommun ska kunna förvänta sig en enhetlig och kvalitativt 
god beredning inför de sammanträden som de ska deltaga på. Denna rutin vägleder de 
tjänstemän som deltager vid beredningarna. 

Tidpunkt

Beredning inför sammanträde ska hållas 1-7 dagar före kallelsen skickas ut. Det är svårt 
att ha samtliga handlingar färdiga mer än en vecka före kallelseutskicket och beredning 
samma dag som kallelsen ska skickas gör det svårt för tjänstemännen att göra eventuella 
kompletteringar.
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Kallelse till beredningsmöte

Nämndsekreterare kallar till beredningsmötet och bokar vid behov även lokal.

Handlingar

Målsättningen är att samtliga handlingar som ska finnas med vid kallelseutskicket ska vara 
klara en dag före beredningen. När handlingar är klara lägger nämndsekreteraren dessa i 
en beredningsmapp i Netpublicator (eller motsvarande program för digitala 
möteshandlingar) som nämndsordförande, ansvarig verksamhetschef, nämndsekreteraren 
och eventuellt ansvarig enhetschef har tillgång till. Handlingar läggs ut efter hand, dock 
senast dagen före beredningen.

Deltagare

Nämndsordförande leder sammanträdet. Övriga deltagare är 
verksamhetschef/nämndsansvarig enhetschef och nämndsekreterare. Vid behov kallas 
andra tjänstemän. Nämndsordförande kan också besluta att andra förtroendevalda ska få 
deltaga vid beredningen.

Beredningen

Beredningen går genom de ärenden som föreslås finnas på föredragningslistan och vilka 
handlingar som ansvarig tjänsteman har tänkt ska finnas med i kallelsen. Ansvarig 
tjänsteman eller sekreterare är föredragande vid beredningen.

Komplettering till utskick
 
Ordförande beslutar vilka ytterligare handlingar, utöver de som presenteras på 
beredningen, som ska finnas med vid utskicket. Ingen handling får läggas till av ansvarig 
tjänsteman eller sekreterare utan att ordförande ger sitt godkännande. På samma sätt 
måste tillägg av ärende efter beredningen förankras med ordförande.

Komplettering efter utskick

Kallelse och handlingar skickas ut till kommunfullmäktige minst en vecka i förväg. Till 
kommunstyrelsen och nämnderna skickas kallelse och handlingar senast sex dagar före 
sammanträdet. Ska ärende eller handlingar läggas till efter kallelseutskicket måste detta 
beslutas av ordförande.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

Vonau § 51 Dnr VON 2020/32

Skånetrafikeninfo samt protokoll politiker och 
tjänstemannaråd

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från Skånetrafiken har inkommit senaste protokollet från politiker och 
tjänstemannarådet samt därtill kompletterande information.

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

Beslutsunderlag
Underrättelse - Protokoll politiker- och tjänstemannaråd 201009, handlingsid: 
Von 2020.675
Protokoll Politiker och tjänstemannaråd 2020-09-09, handlingsid: Von 
2020.712
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-09-30, handlingsid: 
Von 2020.767
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Wed, 23 Sep 2020 13:58:54 +0000
To:                                      Von-zen
Subject:                             Protokoll politiker- och tjänstemannaråd 201009 / 
malin.lindskog@skanetrafiken.se
Attachments:                   Protokoll Politiker och tjänstemannaråd.pdf

ÄrendeID: 822365

Från: Malin Lindskog
Datum: 2020-09-23 kl. 03.57
Hej,
 
Tack till alla som var med på politiker- och tjänstemannarådet den 9 oktober. 
Vi uppskattar ert engagemang och förståelse för hur viktigt vårt samarbete är för gemensam 
utveckling.
Uppslutningen blev dessvärre inte det vi hade hoppats på, då vi saknade många representanter.
 
En punkt som togs upp var beslut om att inte samordna resor på grund av omständigheter som 
orsakas av corona-pandemin. På mötet framkom en oro om att färdtjänstkunder prioriteras ner. 
Vi ser att samhället successivt öppnar upp vilket leder till att serviceresor tidvis har svårt att få 
fordonen att räcka till och vi har därför beslutat hur samordningen ska bedrivas. 
 
Vi understryker att inga resor prioriteras bort, alla resor genomförs, men då vi ingår i 
kollektivtrafiken kan det hända att önskad tid för avresa kanske inte alltid kan erbjudas. I de 
fallen kommer kunden att erbjudas att resa lite tidigare eller senare än önskat. Vi jobbar med att 
möta kundens behov i den mån vi kan. 
 
De nya riktlinjerna är:
 

1.       Sjukresor bokas utan samåkning, i första hand till 31 december 2020.
2.       Fasta sjukresor till sjukvården exempelvis dialys eller cytostatikabehandlingar bokas utan 

samåkning.
3.       Sjukresor som bokas på tjänstekort bokas utan samåkning om sjukvårdspersonalen inte gör en 

annan bedömning.
4.       Färdtjänstresor för kunder 70 år eller äldre ska bokas utan samåkning.
5.       Planerade/fast färdtjänstresor ska optimeras i samåkning. 
6.       För övriga färdtjänstresor ska samåkning undvikas i möjligaste mån och utifrån resurstillgång. 

 
Vänligen se protokollet från mötet i bifogat dokument.
 
Önskar er en fortsatt fin dag.
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Med vänlig hälsning/

Jennie Hohenthal
kommunikationsansvarig Serviceresor

Skånetrafiken
Postadress: 281 83 Hässleholm 
Besöksadress: Andra Avenyen 7
Besök oss på skanetrafiken.se
Följ oss i våra sociala kanaler 

 
 

--

Martin Wassenius
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Protokoll – Politiker och tjänstemannaråd 
 

Mötet kallat av: Catharina Molin Datum: 2020-09-09  

Plats: Digitalt möte via teams Mötestid: 13.00- 14.30 

 
Deltagare från Skånetrafiken: Catharina Molin, affärschef  
 Adam Pénzes, verksamhetscontroller 
 Titti Unosdotter, affärsområdeschef  
 Weronica Knutsson, platschef 
 Ulrika Stålnacke, chef beställningsmottagning 
 Lotta Ellberg, affärsutvecklare 
 Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig serviceresor 
 Malin Lindskog, administratör 
 Carina Zachau, Regionfullmäktige 

 
Deltagare Skånes kommuner:  Politiker 
 Anders Ivarsson, Perstorp 
 Berit Lundström, Sjöbo 
 Bianka Mårtensson, Skurup 
 Carin Falk, Svedala 
 Carina Hugogård, Landskrona 
 Dragoslav Stenberg, Skurup 
 Lina Lindström, Hörby kommun 
 Jesper Bergnordh, kommunförbundet Skåne 
 Lars-Olof Andersson, Höör 
 Lena Svensson, Östra Göinge 
 Pernilla Fahlstedt, Ängelholm 
 Magnus Jonsson, Ängeholm 
 Sara Vestering, Burlöv 
 Birgitta Nyman, Ystad 
 
 Tjänstemän 
 Fredrik Cederberg, Kristianstad 
 Irene Nilsson, Hässleholm 
 Richard Heingard, Hässleholm 
 Ida Bryngelsson, Svalöv 
 Ingela Nilsson, Höör 
 Jenny Blom, Ystad 
 Mensur Numanspahic, Osby 
 Petra Kvist-Zaar, Eslöv 
 Sofia Persson, Bjuv 
 Teresa Fridell, Svedala 
 Therese Håkansson, Lomma 
 Christel Nilsson, Tomelilla 
 Mats Bengtsson, Simrishamn 
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Catharina Molin öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

Vi är mitt inne i en corona-pandemi och det är och har varit stor oro för alla. Vi har varit tvungna att hantera potentiella 
konkurssituationer för trafikföretag, oroliga förare och fokuserat på insatser som minskar riskerna för våra kunder. 
Lyckosamt är att vi har bra samarbetsavtal. Det innebär att vi har kunnat dra ner och anpassa trafiken samt begränsa 
kostnader samtidigt som vi har värnat om våra trafikföretag. 
 
Vi agerade snabbt och införde undantag för samåkning, provtagningsresor (underlätta för infektionskänsliga kunder), 
dedikerade bilar som endast körde covid-smittade kunder, specialutbildning till förare. Vi öppnade även upp för legitimerad 
vårdpersonal som inom Skånes fick möjlighet att skapa sjukreseintyg. 
 
Efterfrågan har stigit och vi ser att resandet har ökat igen. Vi ligger nu på 4400 resor igen medan vi innan corona låg på 5500 
resor. Vi har haft en ny trafikstart i Malmö under pandemin då vi tog över sjukresor där i april, vilket betyder att vi kommer 
att ha cirka 6000 resor per dygn under normala omständigheter. Med undantag för samåkning betydligt fler.  Vi kör 
fortfarande undantag för samåkning och vi fattar beslut månad för månad. Vi står inför vissa utmaningar då våra fordon inte 
kommer att räcka till för kapaciteten på sikt. Vi för resonemang om hur vi kommer hantera det i form av ålder och 
riskgrupp.  

 
Weronica Knutsson berättar om nya regler för serviceresor 
Nya regler för serviceresor träder i kraft den 1 oktober. Vi har vägt in synpunkter som kommit in från förra regelverket. Det 
ska vara tydligt och lika för alla. Vårt mål och ambition är att öka kvalitén på vår service.  
 
En av förändringarna är att färdtjänstområdet kommer att gälla i Skåne och inte avgränsande län.  
En annan viktigt förändring är att kunden ska vara beredd att åka 5 minuter innan och 15 minuter efter.  
Barn under 12 år med tillstånd för färdtjänst behöver inte ansöka om tillstånd för ledsagare, de har alltid rätt att ta med en 
ledsagare.  
Villkoret särskild hjälp behövde vi förtydliga och det innebär att tillståndshavaren själv ansvarar för att låsa och låsa upp 
ytterdörren. Föraren bistår inte med hjälp inne i bostaden. Även villkoret hand i hand har vi förtydligat om att det är 
tillståndshavare som ansvarar för att det finns en person tillgänglig som kan ta över/emot tillståndshavaren. 
Tillståndshavaren kan komma att lämnas ensam i bilden i samband med hämtning och lämning av andra resenärer.  
 
Serviceresekortet som alla våra kunder får är en kompletterad förmån och bonus till färdtjänst.   
 
Fråga från rådet: Vad är det för skillnad på generell hjälp och särskild hjälp och vad menas med lika grad på servicen? 
 
Svar: Generell hjälp ska alla kunder få av föraren, vilket innebär att föraren hämtar/lämnar in genom port på markplan, 
hjälper kund i och ur bilen och bälte, spänner fast rullstol eller andra hjälpmedel och hjälper till med hjälpmedel och bagage 
in genom port på markplan. Särskild hjälp får man om man blivit beviljad det i sitt tillstånd efter utredning och innebär 
utöver den generella hjälpen att kunden hämtas/lämnas innanför ytterdörr i bostad eller avdelning eller liknande.  
Med grad menas att olika personer får sin färdtjänst beviljad med olika villkor utifrån deras tillstånd och behov. 

Vänligen se bifogad presentation för svaret på skillnaden mellan villkoren generell hjälp och särskild hjälp. 

 

Adam Pénzes och Lotta Ellberg berättar om NKI, nöjd kundindex på kommunnivå.  

Undersökningen görs av ett företag som heter IPSOS. Enligt dem måste minst 500 besvara undersökningen per månad för 
att det ska räknas som statistisk säkerställd data och för att vi ska kunna dra slutsatser. När vi kommer ner på kommunnivå 
är utmaningen att hitta tillräckligt många resenärer och att vi inte ska ringa samma resenär upprepade gånger. Då är det risk 
för missvisande data och att beslut tas på felaktiga grunder. Därför bör dessa undersökningar vara övergripande och 
omfatta ett större område. 
När intervjuarna ringer så presenterar att de sig med namn och från företaget IPSOS samt att arbetet utförs på uppdrag av 
Skånetrafiken. Standardnumret på våra utgående undersökningar är 0611-34 42 00 och det visas på mottagarens display. 
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Catharina Molin svarar på frågor inskickade i förhand 
 
Hur har verksamheten fungerat med till exempel ensamåkning?  
Svar: Se första stycket. 
 
Förslag på åtgärder som hade gjort skillnad i respektive kommun?  
Vilka slutsatser gjordes vid revisionen kring årsskiftet och hur kan vi hur kan vi själva påverka våra färdtjänstkostnader? 
Förslag på åtgärder som hade gjort skillnad i respektive kommun?  
 
Svar: Det fanns ett inplanerat seminarium för att gå igenom revisionen men detta blev inställt på grund av corona. Inget 
nytt datum är meddelat. Revision var beställd av ett antal kommuner för att granska och säkerställa att Skånetrafiken 
uppfyller sitt ansvar. Det får anses ligga på kommunerna att driva och se till att seminariet blir genomfört.  Vi behöver 
arbeta tillsammans med förbättringar i frågan och förtydliga förväntningarna så de blir mer realistiska och tydliga. 
Revisionsrapporten visar att vi behöver bättre mötesdialog med de som är representanter från kommunerna. För att vi ska 
kunna utveckla vårt samarbete behöver vi få till ett större engagemang och en annan mötesstruktur. 
Vi ser fram emot att få in aktuella listor på personer som har detta som sitt ansvarsområde från kommunerna. Vi behöver 
ha rätt kanaler så att personer får rätt information. 
Vi har slagit ihop två möten idag och det är totalt 27 deltagare. Det är 25 kommuner som har färdtjänst i vår regi, och varje 
kommun har två representanter, så egentligen borde det vara 50 personer. 
 
Hämtningstid blandat med bokningsfönster? 
Ulrika Stålnacke svarar. Vi har 370 fordon i olika omlopp och bilarna står inte och väntar på körningar utan är i trafik hela 
tiden. När någon ringer in har vi 90 minuter på oss att få fram ett fordon. Vi behöver ha flexibilitet och en typ av gummiband 
i trafiken. Om ett fordon är försenat kan det bero på olika saker, till exempel stopp i trafiken eller att en tidigare kund 
harvarit försenad. I de nya reglerna har vi ändrat till att kunden ska vara beredd att resa fem minuter innan och det kan bli 
att de får vänta i 15 minuter efter bokad tid.  
 
Varför har inte alla Skånetrafikens bilar logga? 
En del av våra trafikleverantörer behöver använda vissa av sina personbilar till annan verksamhet också. Våra specialfordon 
har dock en stor tydlig logga och används endast till vår verksamhet. I våra avtal ska det alltid en logga från Skånetrafiken, 
men det kan ibland vara en mindre logga på bakrutan.  

 

Adam Pénzes berättar om kostnadsdrivare  
Hur ser demografin ut i er kommun? Det påverkar andelen som har rätt till färdtjänstbeslut och hur de används i just er 
kommun. Exempelvis ungdomar som åker till skolan, äldre som ska till affären eller till andra servicetjänster. Hur ser 
reslängderna, geografin och förhållandet mellan landsbygd och tätort ut? Kan befolkningen resa enkelt med bussar, tåg, 
cykel eller andra transporter i kommunen? Hur långt är det till skolan? Behöver de resa långt så blir det per automatik högre 
kostnad och längre reslängd. Många frågor där vi behöver titta närmare på mönster och behov i varje enskild kommun. 
 
Fråga från rådet: Samordning kring samåkning till boende, vem ligger ansvaret på och vad har vi för lösning?  
Svar: Ju mer vi kan samåka, desto lägre kostnader för kommunerna. Vi har en dialog med sjukhusen och försöker samåka 
resorna så gott det går. Om ni vet om boenden i er kommun dit många åker så vill vi gärna föra dialog med någon ansvarig 
på de boendena, så vi kan planera in samåkning. Har vi en stor grupp som åker från ett boende kan vi samordna de resorna, 
men vi behöver kontinuerlig dialog med någon ansvarig/samordnare på boendena och hjälp med att identifiera de som bor 
på ungefär samma ställe. Vi vill gärna få hjälp av er med den kontakten.  
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Idag kommer vi inte diskutera enskilda kommuner, men kan göra det i efterhand med kommunernas representanter. Då kan 
vi titta mer specifikt på er kommun och diskutera orsak, samband och långsiktiga trender. Ofta har kommunerna olika 
förutsättningar och utmaningar. Detta är en fråga vi behöver samverka om. 
 
När corona-pandemin är över så kommer vi börja samåka igen. Många tycker det är skönt åka själva, men kan inte förvänta 
sig det i ett normalt läge, vi bedriver särskild kollektivtrafik och inte taxi. Det kan bli en utmaning att få igång samåkning 
efter den speciallösningen vi nu haft gällande ensamresor. 
 
Adam Pénzes berättar om statistiken som skickas ut till kommunerna 
Rutinen är att vi skickar ut denna statistik till infomejl och sedan får varje enskild kommun vidarebefordra internt till rätt 
kontakt. Vi ser olika trender, en tydlig trend är en ökning bland kvinnor som ansöker om färdtjänst. Vi ska titta djupare på 
varför det ser ut så. Vi ser generellt att det är allt färre som har färdtjänsttillstånd och att antalet resor gick ner drastiskt vid 
corona.  
Analysen på hur många har nyttjat färdtjänst visar att läget är stabilt och att de som har tillstånd använder det. Vi ser dock 
att andelen äldre har sjunkit något. Sträckorna har blivit längre och även medellängden på resan har ökat. Ökningen är 
fördelad jämt på alla åldersgrupper. Punktligheten har ökat markant och vi är stolta över den siffran. Vi ser också att 
nyckeltal för trygghet och NKI har ökat och vårt fokus är att upprätthålla och bibehålla det. 
 
Genomsnittskostnaderna kommer inte kunna komma ner så länge vi har ensamåkning. Handläggningen, som består av en 
engagerad personalgrupp ligger bra till och vi har just nu endast två veckors handläggningstid.  
 
Hur vi räknar ut vad ni kommuner ska betala, är det rätt?  
De befintliga avtal som alla kommuner signerat reglerar modellen. Alla kostnader som rör färdtjänst särredovisas och läggs i 
fyra olika kostnadskategorier. Kostnader för handläggning, beställningscentral, trafikkostnader samt övergripande 
kostnader.  
 
Hur fungerar flödet?  
Vi skickar en faktura varje halvår på uppskattade kostnader som vi räknat ut baserat på tidigare periods utfall. Blir det någon 
avvikelse så reglerar vi det i fakturan på nästkommande period, det vill säga om ni får pengar tillbaka eller behöver 
komplettera. Varje faktura innehåller alltså två poster, en för trafikkostnaden nästkommande halvår och en för avräkningen 
föregående halvår. 
 
Plusresa, en nytt kunderbjudande, vad innebär den?  
Skånetrafikens initiativ till kollektivtrafikens interna kombinerade mobilitet. Det är en dörr till dörr-lösning som innebär att 
resenären kan beställa en samordnad resa till/från sitt hem till/från en anslutningshållplats. 
Vi på serviceresor kan stötta upp med våra fordon och få en mer levande och flexibel kollektiv trafik. 
 
Kundärenden?  
Vi har börjat jobba med en ny kategori av kundärenden. VI kommer identifiera upprepande ärenden som kommer in och 
analysera varje kundkontakt och vad den beror på. Därmed kan vi göra en analys och se över vad vi behöver bli bättre på att 
kommunicera till våra kunder och minska antalet ärenden. Vi registrerar allt från stora ärenden till mindre.  
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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 oktober 2020 Dnr VON 2020/50

vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdagar 2021 för vård och 
omsorgsnämnden och vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträden för 2021 
för nämnd och arbetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden föreslås ha elva sammanträden 2021. De är 
förlagda till torsdagar klockan 08.30. I första hand kommer 
sammanträdena äga rum i lokal Äppelkriget i kommunhuset. Om 
Äppelkriget inte är ledigt förhyrs extern lokal. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås ha elva sammanträden. 
De äger rum på torsdagar två veckor innan nämndens sammanträde 
klockan 08.30 och lokal Svea Hund i kommunhuset bokas i första hand 
för utskottets sammanträden

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ha 17 sammanträden under 
2021. I stort sett två sammanträden per månad bortsett från under 
sommaren. Nämndsekreterarens bedömning är därför att deras 
sammanträdesplan inte behöver beaktas vid planeringen då det aldrig är 
långt till nästa KSAU efter vård och omsorgsnämndens planerade 
sammanträden.

Ordförandeberedning inför Vonau och Von sammanträden sker normalt 
första måndagen i månaden. En kommunövergripande beredningsrutin 
har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagits fram och gäller 
från den 1 november 2020.Handlingar till respektive månads sammanträde 
ska normalt vara nämndsekreteraren till handa senast två arbetsdagar 
innan ordförandeberedningen för att kunna färdigställas och distribueras 
dagen innan beredning. Ärenden som inte är färdigställda till 
ordförandeberedningen ska alltid godkännas av ordförande innan det läggs 
till dagordningen till sammanträdet.
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Kallelse och handlingar till nämnd och utskott publiceras i läsplattorna sex 
kalenderdagar före varje sammanträde. 

Ärenden som ska behandlas i vård och omsorgsnämnden bör, i enlighet 
med nämndens reglemente, ha behandlats i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott innan de tas upp för behandling i nämnden.

Vård och omsorgsnämnden
Sammanträdesdag Klockan
28 januari 8:30
25 februari 8.30
25 mars 8.30
29 april 8.30
27 maj 8.30
24 juni 8.30
26 augusti 8.30
30 september 8.30
28 oktober 8.30
25 november 8.30
16 december 8.30

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdag Klockan
14 januari 8.30
11 februari planeringsdag
11 mars 8.30
15 april 8.30
12 maj (onsdag) 8.30
10 juni 8.30
12 augusti 8.30
16 september 8.30
14 oktober 8.30
11 november 8.30
2 december 8.30

Ekonomiska konsekvenser
Att besluta om sammanträdesdagar får inga ekonomiska konsekvenser.

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

Miljöperspektivet
Samtliga sammanträdeshandlingar är sedan länge digitala och under 2021 
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kommer digital protokolljustering dessutom införas vilket innebär att 
ordförande och justerare inte behöver resa till kommunhuset för att 
justera protokollen.

Uppföljning
Ingen formell uppföljning kommer ske av beslutade sammanträdestider

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-20.

Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
Arkivassistent Patrik Månehall

47



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

Vonau § 53 Dnr VON 2015/36

Uppföljning av Äldreomsorgsplanen 2015-2020 
samt införande av nulägeskarta

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
äldreomsorgsplan 2015-2020 samt att från och med 2021 ersätta den med 
verksamhetens årliga nulägeskarta och använda den som grund för utveckling 
av äldreomsorgen. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 25 april 2016 Äldreomsorgsplanen 2015–2020. 
Planen innehåller en nulägesbeskrivning samt vilka krav och behov som finns 
under plantiden. Planens syfte var att utveckla och förbättra stödet för de 
äldre under femårsperioden. Vård och omsorgsnämnden har ansvarat för 
planens genomförande, uppföljning och utveckling under perioden. 

Planen har utvecklat stödet till de äldre 
Uppföljningen visar att det skett en positiv utveckling på de område som 
planen fokuserat på och att förvaltningen i stort följt satsningarna i planen. 
Den nationella modellen ”Individens behov i centrum” IBIC lyfter fram den 
äldres egen uppfattning om sitt behov och är en etablerad metod i 
handläggning och vid genomförandet, både i ordinärt och särskilt boende. 
Tomelilla modellen Trygg hemgång har ökat trygghet och delaktighet för de 
äldre och deras anhöriga vid hemkomst från sjukhusvistelse men har inte 
medfört kostnader för färdigbehandlade. Behovet av korttidsplatser har inte 
ökat som planen anger utan successivt minskat. Samma utveckling ses när det 
gäller behovet av permanenta lägenheter. Heltidsarbetet som norm är en 
viktig del i rekryteringsarbetet. Personalens kompetens har tillvaratagits i de 
olika arbetsformerna och stärkts genom olika utbildningssatsningar. Den 
digitala mognaden har ökat genom att digitala arbetsformer och insatser har 
införts både för att utveckla läkemedelshanteringen och att ge alla 
medarbetare tillgång till ett mobilt kvalitetsledningssystem. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 53 forts

Uppföljning av de sju utvecklingsområden
 Värdigt liv och värdegarantier
 Äldres behov i centrum
 Rättssäkerhet i det särskilda boendet.
 Säker hemgång efter sjukhusvistelse/sjukvård i hemmet
 Boendeformer
 Personalens kompetens och rekryteringsbehov
 e-hälsa och digitala tjänster

Värdigt liv och värdegarantier
För att implementera kommunens egna värdegarantier som antagits i 
nämnden 2014, har verksamheten arbetat med Socialstyrelsens 
vägledningsmaterial ”Äldreomsorgens nationella värdegrund”. 
Värdegrundsledare har arbetat tvärsektoriellt i arbetet och i samtliga enheter. 
Lokala rutiner har tagits fram i samband med detta arbete. Den individuella 
genomförandeplanen är en mycket viktig del i arbetet och arbetet med denna 
är ett ständigt pågående utvecklingsarbete och följs upp minst två gånger per 
år. 

Äldres behov i centrum
Individens behov i centrum (IBIC) är det nya namnet på denna nationella 
utredningsmodell som har implementerats under planperioden. Den äldres 
egen uppfattning om sitt behov uppmärksammas och dokumenteras och 
ligger till grund för både behovsbedömning och i genomförandet.

Rättssäkerhet på särskilt boende
Biståndshandläggarna bedömer behov och fattar individuella beslut vid 
inflyttning till särskilt boende på samma sätt som i ordinärt boende. Natt 
bemanningen stärktes i början på planperioden. Medarbetarna har tillgång till 
rutinen hur man når chefer/ledning under kväll, natt och helger vid 
oförutsedda händelser. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 53 forts

Säker hemgång efter sjukhusvistelse och sjukvård i hemmet.
Under planperioden har ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal tecknats som 
innebär att de mest sjuka ska kunna vårdas i hemmet i samverkan med 
primärvården. En ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från 
slutenvård som innebär korta vårdtider tillkom under planperioden. Detta 
har i hög grad påverkat äldreomsorgen. Verksamheten har behövt se över 
arbetssätt, kompetensutveckling, samverkan, hjälpmedelsförsörjning och 
korttidsboende. Trygg hemgångkonceptet som startade 2017 gav goda 
effekter och erfarenhet. Arbetet behövde integreras i ordinarie 
hemtjänstområde för bättre effektivitet och likställighet. Medarbetare i 
hemtjänst utbildas nu i rehabiliterande förhållningssätt enligt en fastställd 
plan. Arbetsnamnet är Trygg hemma. Slutsatsen är att genom gott samarbete 
med primärvård, kommunens hälso- och sjukvård samt en hög kompetens i 
hemtjänsten så går patienterna snabbt och säkert hem till den egna bostaden 
efter en sjukhusvistelse.

Boendeformer
Inför planperioden bedömde verksamheten att behovet av korttidsplatser 
skulle öka men behovet har succesivt minskat från fjorton till fyra platser. 
Behovet av särskilt boende för personer med demenssjukdom har mötts upp 
genom att verksamheten har omvandlat två enheter till demensboende. 
Under perioden har behovet av särskilt boende och tillgången på lägenheter 
varit i fas. Tillgången för parboende har varit större än efterfrågan och 
verksamheten har en överkapacitet av lägenheter som är lämpliga för par. 

Personalens kompetens och rekryteringsbehov
Kompetensutveckling inom områdena demenssjukdomar, psykisk ohälsa, 
rehabilitering, sjukvård och bemötande genomförs på olika sätt och i olika 
omfattning utifrån enheternas behov och professioner. Under planperioden 
har tillsvidareanställda medarbetare utan formell kompetens, erbjudits 
möjlighet till studier. Ca tio medarbetare har fullföljt studierna. 
Kompetensförsörjningen har varit god inom de flesta yrkesgrupper dock 
anses sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut som ett bristyrke. Dock 
har arbetsgivaren inte behövt sänka kraven på kompetensen utan 
rekryteringsprocessen har blivit mer utdragen men slutligen tillgodosedd. 
Heltidsarbete som norm gör verksamheten till en attraktiv arbetsgivare vilket 
förhoppningsvis säkrar kompetensförsörjningen över tid.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 53 forts

E-hälsa och digitala tjänster
Digitalisering har varit i fokus under planperioden. En övergripande strategi 
för kommunen har tagit fram – Digitalt först. Samtliga trygghetslarm är 
numera digitala och hela larmkedjan är säkrad. Andra tekniker som införts är 
läkemedelsrobot, digital läkemedelshantering och läkemedelsskåp, 
planeringsverktyg för insatser, digitala möten och Nyby appen som används 
för att bygga nätverk mellan de som vill hjälpa och de som vill ha hjälp. 
Ipads, läsplattor, används ute i verksamheterna på olika sätt, inte minst för att 
hjälpa de äldre att hålla kontakt med sina anhöriga. 
Digital utveckling kräver förändring av arbetssätt för medarbetarna att 
implementera och kommunicera med de äldre. Dialoger kring e-hälsa och 
digitala hjälpmedel har genomförts med medborgare i olika forum. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetet har följt den fastlagda budgeten. 

Barnperspektivet
Planen har enbart vänt sig till äldre.  

Miljöperspektivet
Har beaktats i de olika åtgärderna som följts av planen.  

Uppföljning
Uppföljning är gjord av denna planen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
äldreomsorgsplan 2015-2020 samt att från och med 2021 ersätta den med 
verksamhetens årliga nulägeskarta och använda den som grund för utveckling 
av äldreomsorgen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 53 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2020-10-06, handlingsid: Von 
2020.769
Äldreomsorgsplan 2015 2020 - slutgiltig version, handlingsid: Von 
2016.1056Äldreomsorgsplan kortversion 2015-2020, handlingsid: Von 
2016.1380
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
Kvalitetschef Christel Nilsson
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”Så länge du lever ska du kunna njuta av livet och dess möjligheter. Utifrån dina 
behov och val ska det vara tryggt och värdigt att åldras i Tomelilla kommun.” 
 
Man kan se en åldrande befolkning som ett problem, eller att välja att se det positiva 
i denna utveckling, där vi blir friskare, mer aktiva och lever längre. 
 

Tomelilla står inför stora utmaningar. Den största är att utvecklas med de 
generationer som framöver kommer med behov av vård och omsorg. Generationer 
som har andra önskningar och krav än de människor, födda på 20 -30-talet, som finns 
inom vårt uppdrag idag. Vi ser idag att invånarna blir allt äldre och har förmågan att 
klara sig längre innan behov av olika stöd uppstår. När behoven kommer ska de 
mötas av välutbildad och kompetent personal som ger bästa förutsättningar för god 
omsorg, oavsett driftsform. 
 

Det är rimligt att utgå från att man ska kunna fortsätta vara den man varit, att få 
behålla sin identitet och personlighet, samt ha inflytande även i hög ålder. 
Var och en ska känna sig trygg i att bli gammal. Att trygghet betyder olika för olika 
åldersgrupper vet vi. Daglig hjälp i olika former måste fungera till 100 % för att inte 
skapa otrygghet.  
Även i fortsättningen kommer en omfattande del av vården att utföras av de 
anhöriga. Men troligen med lägre frekvens, då familjerna är mer splittrade idag. 
Föräldrar och barn bor inte alltid nära varandra, vilket gör att fler kommer att behöva 
vård av kommunen eller av annan aktör. Insatser från frivilliga resurser är inte att 
förglömma för stöd, utveckling och uppmuntran. 
Dock ska anhöriga som utför vård få kommunens stöd för att klara uppgifterna. Detta 
kan utformas på många sätt men att den anhörige som vårdar måste ges möjlighet 
att få egentid, är nog den viktigaste, för att orka vårda nära och kära.  
 

”Hemmet din borg och trygghet”. Uttrycket stämmer för många, men inte alla. 
Kommunens bostadsbolag har äntligen sett förutsättningar för byggande av centrala 
lägenheter med moderna lösningar. Detta gör att fler får möjlighet att byta boende 
och få både en tryggare och enklare tillvaro. För de av våra äldre som inte klarar av 
eget boende, trots stora insatser i hemmet eller p.g.a. exempelvis demens, ska plats 
på särskilt boende finnas tillgänglig. 

Gemenskap och aktivitet är behov som även vid ett långt liv ska tillgodoses. Här är 
olika former av träffpunkter ett utmärkt alternativ, både för gemensamma måltider 
och aktiviteter, för alla, d.v.s. inte bara för personer inom äldreomsorgen. Tristess, 
inaktivitet och ensamhet mår ingen bra av. Här kan insatser från frivilliga resurser 
vara en del av lösningen. 
 
Gunnel Andersson (M), ordförande. Vård & Omsorgsnämnden  
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Sammanfattning 
 
Äldreomsorgsplanen beskriver vård- och omsorgsverksamheten idag, och vilka nya 
krav och behov som kommer att finnas under plantiden.  
Värdegrunden i socialtjänstlagen ställer krav på att stöd och hjälp organiseras så att 
äldre får ett värdigt liv och kan känna välbefinnande.  
De äldres röst ska synliggöras genom en nationell modell för behovsbedömning.  
I de särskilda boendena ska det finnas individuella beslut som ska följas upp av 
biståndshandläggaren.  
Personer som sammanbott ett långt liv ska kunna fortsätta bo tillsammans även när 
en av dem behöver flytta till särskilt boende.  Ökar denna efterfrågan kan det 
innebära brist på lägenheter i särskilt boende. 
Personalbemanningen ska vara anpassad efter behoven. Dygnet runt ska det finnas 
tillgänglig arbetsledning.  
 
Kommunens äldreomsorg påverkas av ändringar i lagstiftning och regionens planering 
av sin hälso- och sjukvård. Inriktningen är att färre äldre ska behöva uppsöka sjukhus 
utan istället få vård i hemmet. Vi märker av allt kortare vårdtider på sjukhus. Detta 
ställer krav på kommunens ansvar för vård och omsorg i hemmet, på tillgång till 
korttidsboende och till särskilt boende.   
  
Socialdepartementet vill påskynda utvecklingen av eHälsan och digitala tjänster. 
Kommunens ska ha infört digitala trygghetslarm år 2016. Det pågår i landet en 
intensiv utveckling av andra digitala tjänster till nytta för den äldre. 
 
Utvecklingen för de äldre i Tomelilla är också beroende av hur både bostaden och 
närmiljön planeras och underhålls. 
Om bostaden och samhällsservicen är tillgänglig och användbar ökar den äldres 
möjligheter till att bo kvar hemma. Trygghetsboende efterfrågas av äldre i 
kommunen.  
Kunskap om äldres behov behöver finnas med i kommunens samhällplanering. 
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Det vi satsar på de kommande åren utöver den pågående utvecklingen, som sker 
ständigt, har formulerats i sju utvecklingsområden:  
 

1. Värdigt liv och värdegarantier  
2. Äldres behov i centrum 
3. Rättssäkerhet i det särskilda boendet. 
4. Säker hemgång efter sjukhusvistelse/sjukvård i hemmet  
5. Boendeformer  
6. Personalens kompetens och rekryteringsbehov  
7. e-hälsa digitala tjänster 

 
Till varje utvecklingsområde ska det finnas en aktivitetsplan. 

 
Syfte 
Äldreomsorgsplanen ska bidra till att utveckla och förbättra hjälpen och stödet för 
äldre under åren 2015-2020. 

 
Planens genomförande. 
Tjänstemän i äldreomsorgens ledningsgrupp har arbetat fram planen. En 
mastersstuderande från Lunds Universitet har följt arbetet med hur vi använt 
klarspråk i dokumentet. Planen har varit ute på remiss och har därefter redigerats 
kring vissa formuleringar. Bilagan med värdegarantierna har tagits bort då de 
uppfattats som en del av planen. Värdegarantierna antogs i nämnden oktober 2014.  
 

Ansvarsfördelning för äldreomsorgsplanens utveckling. 
Förslag till Äldreomsorgsplan behandlas av Vård och omsorgsnämnden och därefter 
ska de beslutas i Kommunfullmäktige. 
Vård och omsorgsnämnden har ansvar för planens genomförande, uppföljning och 
utveckling under planperioden.  

 
Genomförande av utvecklingsområden 
Socialchefen tillsammans med avdelningschefer förankrar och utvecklar planens 
områden samt följer upp. Årliga uppföljningar behövs för att planen ska ha ett värde 
för utvecklingen av äldreomsorgen i Tomelilla.  
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Äldreomsorgen i Tomelilla 
 
Syftet med äldreomsorgens insatser och åtgärder är att ge stöd till äldre människor 
med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara 
förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. 
Äldreomsorgen och stöd till anhöriga är huvudsakligen kommunernas ansvar och 
regleras av Socialtjänstlagen. Kommunal hemsjukvård är till för de personer som inte 
själva kan ta sig från hemmet till vårdcentralen och till de som bor på särskilt boende.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Vård och 
omsorg 

Hemtjänst Dagvård 
träffpunkt 

Hemsjukvård 

Anhörigstöd 

Biståndshandläggning 
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Mötesplatser/Träffpunkter  
Kommunen tillhandahåller lokaler på de särskilda boendena för olika föreningar. 
På Byaträffen finns personal som hjälper till med aktiviteter för den som har 
behov av stöd.  
 

Fixartjänst  
Fixartjänsten är gratis och ett stöd till äldre över 70 år som behöver praktisk 
hjälp i hemmet.  Avsikten är att minska risken för fallolyckor.  
 

Anhörigstöd  
Anhörigstödet är till för den som vårdar en närstående. Stödet kan bestå av 
enskilda samtal, samtalsgrupper och informationsträffar. Det finns också andra 
stödinsatser som dagverksamhet, avlösning i hemmet och växelvård som kräver 
den enskildes samtycke och ett biståndsbeslut.  
 

Stöd i hemmet – hemtjänst och hemsjukvård 
Den som har behov av stöd och hjälp i hemmet kan ansöka hos 
biståndshandläggaren.  Biståndsenhetens handläggare tar emot ansökningar, 
utreder och bedömer behoven. Vid prövningen tas hänsyn till hela 
livssituationen.  
Trygghetslarm, matdistribution och ledsagning är exempel på insatser som 
underlättar kvarboende. 

Hemsjukvård är för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte 
kan ta sig till vårdcentralen. Kommunens sjuksköterskor och undersköterskor 
utför hemsjukvård. I kommunens hemsjukvård ingår också ansvar för hjälpmedel 
och rehabilitering.  

 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar 
På dagverksamheten umgås och tränar man vardagliga aktiviteter Målet är att 
fördröja demenssjukdomens utveckling. Verksamheten ger även avlastning för 
anhöriga. 
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Korttidsenhet och växelvård 
Den som behöver tillfällig vård och omsorg, exempelvis efter sjukhusvistelse kan 
beviljas en plats på korttidsenheten på Norrevång, som är ett av kommunens fyra 
särskilda boende.  
 

Växelvård kan erbjudas för att avlasta anhöriga och erbjuds för närvarande på 
Skogsdungen, ett boende med 8 lägenheter på Dalgatan i Tomelilla.  
 

Särskilt boende 
När man inte längre klarar sig i sitt eget hem med hemtjänstens insatser kan man 
ansöka om lägenhet på särskilt boende. Där finns personal dygnet runt. Det finns 
fyra särskilda boenden; Byavången, Valkyrian, Norrevång och Brinkehem med 
totalt 143 lägenheter.  
 

Parboende 
2012 infördes en garanti som ger åldriga makar/sambor rätt att fortsätta bo 
tillsammans även om en av dem behöver flytta till ett särskilt boende.  I första 
hand erbjuds tvårumslägenheter på Norrevång och Brinkehem. Om de inte är 
lediga eller det finns andra skäl erbjuds paret att bo i varsin lägenhet på samma 
boende.  Sedan lagändringen har 6 par använt sig av garantin för parboende.  

 
Tryggt boende 
En flygel med nio lägenheter på Byavången används sedan några år som tryggt 
boende. Där finns gemensamhetslokaler, värdinna samt möjlighet till 
lunchservering på vardagar. Lägenheterna saknar fullvärdiga kök och uppfyller 
därför inte alla krav som ställs på ett trygghetsboende. Den som fyllt 70 år och är 
bosatt i kommunen kan ställa sig i kö hos det kommunala bostadsbolaget 
Österlenhem AB. 
 

Kostenheten  
Organisatoriskt ligger ansvaret för kostenheten hos kommunstyrelsen. 
Kostenheten lagar middag till särskilda boenden samt till de personer som har 
beviljats matdistribution. Kvaliten på mat och måltider ska kostenheten utveckla 
genom att samarbeta med äldreomsorgen och låta den enskilde ha inflytande över 
matutbudet. Kostenheten ska följa upp kraven på livsmedelskvaliten och erbjuda 
olika näringsinnehåll vid olika sjukdomar.  
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Vad styr äldreomsorgen? 
 

Lagstiftning - Nationella styrdokument 
De viktigaste lagarna är socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Förutom lagstiftningen finns de nationella målen uttryckta i riksdagens antagna mål 
för äldrepolitiken samt i en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg. 
 

Nationella mål  
• Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 
• Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 
   vardag 
• Äldre ska bemötas med respekt 
• Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg 
 

Värdigt liv 
Våren 2010 beslutade riksdagen att anta tre lagförändringar: 
• En ny bestämmelse om nationell värdegrund infördes i SoL.  
    Socialtjänstlagens verksamheter, som gäller omsorgen om äldre, ska inrikta sig på 

att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap.4§) 
• Att äldre, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp 
    i boendet ska ges samt annan lättåtkomlig service. 
• Att kommunen ges befogenheter att lämna kompensation till en enskild 
   person. Kommunen avgör själv vilken kompensation som ska ges.  
 
Värdegrunden gäller för både offentlig och privat bedriven verksamhet. Den omfattar 
både handläggning och utförande av stödet. Värdegrunden ska ligga till grund för de 
mål som ska styra verksamheten och vara utgångspunkt för utveckling av 
förhållningssätt, arbetsmetoder och innehåll i omsorg och vård. 
 

Vård-och omsorgsnämnden har brutit ner den nationella värdegrunden till konkreta 
och mätbara värdegarantier. Syftet är att målgruppen ska veta vad de kan förvänta 
sig av äldreomsorgen och att personalen ska kunna omsätta värdegrunden i sitt 
dagliga arbete.  
 

Äldres behov i centrum 
För att stödja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt har 
Socialstyrelsen tagit fram modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC) för 
biståndshandläggningen.  
Den äldres livssituation och behov av stöd i sin livsföring beskrivs och dokumenteras 
med ett internationellt fackspråk för vård och omsorg.  
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Äldres behov i centrum bidrar till  

 rättsäkerhet, likvärdig hantering av ansökan, utredning och planering  
vilket kan bidra till minskad dubbeldokumentation  

 bättre underlag för planering av genomförande av beslutade insatser oavsett 
boendeform  

 uppföljning på individnivå av resultat, mål och upplevelse av kvalitet  

 verksamhetsuppföljning som är jämförbar på lokal, regional och nationell nivå. 
 
För att framgångsrikt införa ett nytt sätt att arbeta krävs kunskap om 
förändringsarbete och medvetenhet om att detta innebär ett långsiktigt arbete. 
Socialstyrelsen ger stöd med prestationsersättning, nationell utbildning för 
processledare och webbaserad vägledning.   

 
Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom.  
Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett stöd för beslutsfattare på alla nivåer.  
 
Riktlinjerna lyfter fram följande områden: 

• Tidig medicinsk utredning (grundläggande utredning) 
• Läkemedelsbehandling 
• Dagverksamhet anpassad för gruppen 
• Särskilt boende anpassat för gruppen 
• Stöd till anhöriga 
• Individuell omsorg - teamarbete tillsammans med flera yrkesprofessioner. 

 
Ledningssystem  
Ledningssystemet ska bestå av de processer och rutiner som behövs för att säkra 
kvalitén i verksamheten. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9.  
 
Syftet med ledningssystemet är genom systematiskt och fortlöpande arbete utvecklas 
och säkra verksamheten genom att: 

 Planera 

 Leda och kontrollera 

 Följa upp 

 Utvärdera 

 Förbättra verksamheten  
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Befolkningsprognos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befolkningsprognos för äldre 
Prognosen visar att antalet personer mellan 75 och 80 år i Tomelilla ökar i perioden 
2017 till 2022 medan antalet personer i de högre åldrarna ser ut att bli oförändrat. 
Medellivslängden i Tomelilla är 80 år för män och 84 år för kvinnor vilket är 
jämförbart med resten av landet 
Behovet av stödinsatser kommer idag vid cirka 83 års ålder. 
Långtidsprognoser för hela landet visar att äldre personer förväntas öka med 30 % 
mellan 2010 och 2050. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen är 65 år och äldre 
2050. Kostnaderna för äldreomsorgen förväntas stiga med 70 % under perioden tom 
2050. 
 
Efterfrågan på servicetjänster kommer öka i de lägre åldersgrupperna och det finns 
anledning att anta att efterfrågan på trygghetsboenden och särskilt boende kommer 
att öka ju äldre befolkningen blir. Fler äldre utreds och får en demensdiagnos och 
behöver därför ett särskilt boende anpassat för demenssjuka. Behovet av 
demensenheter har därför ökat och den trenden ser ut att fortsätta. 
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Senaste publicerade mätning i Öppna jämförelser 2013 visar att Tomelilla trots fler 
80-åringar har lika många som bor i särskilt boende men färre som får hemtjänst 
jämfört med övriga landet.  
 

Bostäder och kommunikationer 
 

Samhällsplanering 
Tillgängligheten och delaktigheten i samhällslivet och samhällsservicen är en 
förutsättning för att äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett självständigt liv så 
länge som möjligt.  
En förutsättning för goda livsmiljöer är att den fysiska, sociala och ekonomiska 
planeringen samordnas. 
Kommunikationer, samhällsservice, bostadsutbud och behov av stöd i hemmet styr 
hur man som äldre kommer att bo. 
För framtida utveckling och planering behövs kunskap om befintliga miljöer och den 
service som finns i samhället. Kännedomen om äldres behov och utvecklingen inom 
äldreomsorgen måste finnas med i kommunens övergripande samhällsplanering. Den 
enskilde personens möjligheter till delaktighet ska beaktas särskilt när man blir i 
behov av andra människors stöd och välvilja. 
 
eHälsa och kommunikationsteknologi 
En ökad digitalisering av vården krävs när allt fler blir äldre och möjligheterna till 
patientmedverkan i vården ska förverkligas. eHälsa handlar om hur modern 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används inom vård och omsorg. 
Införandet av digital äldreomsorg förutsätter en väl utbyggd IT-infrastruktur med god 
kapacitet och kvalitet (fiber). Infrastruktur som ursprungligen är införd för telefoni 
eller kabel-TV är begränsad och är därför inte trygg och säker för avancerade tjänster 
som trygghetslarm och digitala tillsynsbesök.   
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Var bor äldre personer idag? 
Idag bor, enligt en bostadsöversikt, större andelen av 75- åringarna i Tomelilla, 
Brösarp, Smedstorp, Onslunda och Skåne Tranås. Däremot har det förändrats när det 
gäller dagens 80- åringar som till större delen bor i Tomelilla centralort eller i 
Brösarps tätort. Övriga i dessa åldersgrupper bor spridda över kommunen i mindre 
byar eller på landsbygden. 
 

Bostäder 
Att kunna bo kvar i sin bostad ger en social trygghet i en invand och känd miljö med 
närhet till grannar, vänner och anhöriga. Trygghet och säkerhet i närområdet 
påverkar också om man kan och vill bo kvar. 
Det finns efterfrågan på trygghetsboende. Boendet kan tillgodose behov av trygghet, 
säkerhet, sociala kontakter och tillgång till matservering. Denna boendeform minskar 
behovet av särskilda boende. 
För att påverka bostadsförsörjningen och vilka boendeformer, som behövs krävs det 
en samverkan inom kommunens organisation och med entreprenörer för 
planeringen. 
Bostadsanpassningar i bostäder kommer att fortsätta, eftersom större del av 
befintliga bostadsbeståndet inte uppfyller tillgänglighet och användbarhet när 
behovet uppstår. 
 

Särskilt boende 
Särskilt boende innebär en lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personal 
dygnet runt. Den enskilde ska kunna bo kvar livet ut. Personer som har ett 
omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan 
ansöka om särskilt boende. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är 
det enskilda behovet som styr och inte diagnos. Det är viktigt att notera att det är den 
enskildes bostad och hem även om bostaden ingår i ett särskilt boende. För att få 
särskilt boende behövs ett biståndsbeslut på både boendet och hjälpen i boendet. 
Hjälpen ska planeras och följas upp tillsammans med den enskilde. 
 

Några faktorer som skapar behov av särskilt boende 
• Känslan av ensamhet, otrygghet och rädsla kan vara behov som bara kan tillgodoses 
   i särskilt boende om inte andra boendeformer med hög servicegrad finns att tillgå 
• Stora behov av omvårdnad och/eller problem med orientering i tid och rum 
• Brister i tillgänglighet inom- och utomhus i den ordinarie bostaden. 
 
Gruppen äldre personer har lika stora variationer som befolkningen i övrigt. Inom 
forskningen kring äldrefrågor talar man numera om den tredje och den fjärde åldern, 
vilket ger en mer nyanserad bild av vilka som vanligtvis erhåller äldreomsorg.   
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Den fjärde åldern står för den sista delen av livet, som karaktäriseras av sjuklighet och 
nedsatt fysisk och/eller psykisk funktionsförmåga. De personer som har behov av 
särskilt boende tillhör vanligtvis den fjärde åldern och har till följd av en eller flera 
sjukdomstillstånd någon form av funktionsnedsättning. Den tid som en äldre person 
bor i särskilt boende tenderar att bli allt kortare. 
 
Boende för personer med demenssjukdom 
Risken för kognitiv(minnes- och orienteringsförmåga) funktionsnedsättning eller 
demenssjukdom ökar med stigande ålder. I dag har cirka hälften av de personer som 
bor i särskilt boende en demenssjukdom. Den gruppen kommer med stor sannolikhet 
att växa då antalet äldre i den fjärde åldern ökar. 
I socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom anges att 
socialtjänsten bör erbjuda personer med demenssjukdom bostad i småskaligt särskilt 
boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom. 
 
Boende under kortare tid - korttidsboende 
Korttidsboende är ett tillfälligt stöd, som ingår i det vidare begreppet särskilt 
boende. Korttidsboende beviljas för återhämtning efter sjukhusvistelse, väntan på 
anpassning av den egna bostaden, stöd för anhöriga (avlastning), utredning av behov 
och för vård i livets slut. Korttidsboendet ska tillfredsställa många olika behov och 
ställer höga krav på flexibilitet och kompetens hos både ledning och personal. I 
Socialstyrelsens rapport ”Särskilt boende för äldre under kort tid” beskrivs att en 
specialisering av korttidsvården är önskvärd ur kvalitetssynpunkt. Det är en utmaning 
för vård- och omsorg.    
 
Allmänna kommunikationer 
Kommunen har idag buss- och tåglinjer till vissa orter och områden.  
Den som har mer än två kilometer till närmsta busshållplats kan ringa Skånetrafikens 
Närtrafik. Det finns tre områden i kommunen idag med närtrafik.  
Från och med år 2015 kan de som är beviljade färdtjänst åka gratis med allmänna 
kommunikationer, om man kan ta sig till hållplats och station. 
Svårigheten för äldre, som bor på landsbygden och i orter där det saknas 
kollektivtrafik eller närtrafik, är att de inte kan ta sig till kollektivtrafiken. Andra 
hinder kan vara att man inte är van att åka kollektivt och därför känner sig osäker att 
åka eller har svårigheter att lösa biljett eller att ta sig upp på bussen.  
Effekterna av den framtida planeringen av kollektivtrafiken påverkar både 
bostadsplaneringen och behovet av insatser från vård och omsorg som t.ex. den äldre 
som inte längre själv kan ta sig till affären behöver ansöka om ledsagning eller inköp 
till affären.  
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Färdtjänst 
Behovet av färdtjänst kommer alltid att finnas hos både äldre och yngre med 
funktionsnedsättningar, eftersom bussar och tåg inte är användbara för alla. 

 
 
Vad tror vi om framtiden? 
 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med ett allt större behov av kvalificerad 
vård och omsorg i hemmet, fler personer med demenssjukdom samt ökade lagkrav 
på omsorgens innehåll och kvalitet.  
 

Gränsdragningarna mellan kommun och region förändras och kräver anpassning och 
ökade resurser. Behovet av digitala tjänster ökar. 
 

Den enskildes möjlighet att påverka innehållet i vården ökar. Rätten till kvarboende 
och självbestämmande är fastställda i lag.  
 

Det går idag inte att se en tydlig trend med en ökning av antal personer i behov av 
olika insatser. Däremot är det konstaterat att vårdtyngden ökar. Det ställer krav på 
bemanning och på ökad kompetens hos personalen. 
 

Framtiden kommer också att kräva att det systematiska kvalitetsarbetet intensifieras 
genom nationella krav på uppföljning, kvalitetsindikatorer och jämförelser.   
 

Äldreomsorgsplanen har i huvudsak fokuserat på den utveckling och de förändringar 
som styrs av lagstiftning, riktlinjer samt gällande samverkansavtal. De ökade kraven 
på vård och omsorg kan innebära behov av resursförstärkningar under planperioden. 
 

Sju utvecklingsområden har tagits fram som angelägna att arbeta med under 
planperioden. En detaljerad aktivitetsplan ska tas fram som stöd för verksamhetens 
utvecklingsarbete samt för uppföljning. 
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Utvecklingsområde 1 
 
Värdigt liv och värdegarantier 
Värdegrunden syftar till att de verksamheter, som rör omsorg om äldre, ska inriktas 
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I kommunens 
lokala värdegarantier har värdegrunden brutits ner till konkreta utfästelser för 
verksamheterna att leva upp till. Att de äldre får leva ett värdigt liv innebär också att 
de genom de beviljade insatserna ska ha en skälig levnadsnivå.    
Värdegarantierna är antagna i vård- och omsorgsnämnden oktober 2014. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det här satsar vi på: 
 

• Arbetar med Socialstyrelsens vägledningsmaterial ” Äldreomsorgens 
nationella värdegrund”. 

 Utvecklar arbetssätt för att leva upp till värdegarantierna. 
Verksamheterna tar fram lokala rutiner för hur detta arbete ser ut.  
 

 Lämnar kompensation i de fall besök av hemtjänsten uteblir.  
 

 Undersöker om vård-och omsorgsnämndens riktlinjer för sociala 
tjänster ger en skälig levnadsnivå. 

 

 Arbetar med genomförandeplaner.  
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Utvecklingsområde 2 

  

Äldres behov i centrum. 

Utbildning har påbörjats för biståndshandläggarna i att arbeta efter den nya 
nationella utredningsmodellen Äldres behov i Centrum, ÄBIC. Det är för att alla äldre i 
hela landet ska utredas på samma sätt. Den äldres egen uppfattning om sitt behov 
ska uppmärksammas mer och ligga till grund för insatserna.   

Målet är både att öka kvalitén, att fördela resurser efter behov och att få underlag för 
nationella jämförelser av behoven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det här satsar vi på: 
 

 Fortsätter utbilda handläggarna i utredningsmodellen. 
 

 Deltar i Socialstyrelsens utbildningar för processledare. 
 

 Utbildning för chefer och personal i att arbeta med att utforma 
stöd och hjälp efter ÄBIC  
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Utvecklingsområde 3 

 

Rättssäkerhet på särskilt boende 

En ny föreskrift ligger hos regeringen för godkännande då den innebär ökade 
personalkostnader för kommunerna. Föreskriften förtydligar Socialtjänstlagens krav 
på rättssäkerhet för den enskilde oavsett boendeform.  På samma sätt som i 
hemtjänsten har de boende rätt till individuella beslut som följs upp av 
biståndshandläggaren. I den nationella behovsmodellen för äldre, ÄBIC används en 
skattningsskala för att bestämma nivån på behovet. Behoven ska sen styra vilken som 
personalbemanning som behövs.   
 
För personer med demenssjukdom innebär behovet att det måste finnas personal 
dygnet runt som snabbt kan uppmärksamma när någon påkallar eller behöver hjälp. 
Föreskriften ställer också krav på att det ska finnas arbetsledning dygnet runt. Samma 
krav finns redan i föreskriften om Lex Sarah.  
Föreskriften skulle träda i kraft den 31 mars 2015 men har alltså skjutits upp i 
avvaktan på regeringens medgivande.  
Förvaltningen har utökat nattbemanning på demensenheterna på Norrevång, 
Byavången och Brinkehem. Från och med 2016 behövs ökad bemanning även på 
Valkyrian.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det här satsar vi på: 
 

 Ökad rättssäkerhet med bedömning av behov och individuella 
beslut på särskilt boende.  
 

 Ser över nuvarande resursfördelning så att den verkligen fördelar 
resurserna efter behoven.  
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Utvecklingsområde 4 

 

Säker hemgång efter sjukhusvistelse och sjukvård i hemmet  

Den pågående utvecklingen är att vårdtiden på sjukhus blir allt kortare. Det finns 
också förslag från regering och region Skåne som syftar till att äldres behov av hälso- 
och sjukvård i högre grad ska kunna tillgodoses i hemmet. Inriktningen är främst vård 
och omsorg av svårt sjuka äldre. 
 
Detta ställer krav på;  

 snabbare hemtagning från sjukhuset,  

 handläggningstiden för biståndshandläggare, 

 lokalt basförråd av hjälpmedel,  

 tiden för handläggning av ansökan för bostadsanpassning,  

 behov av både hälso- och sjukvård och social omsorg i hemmet, även under 
kväll och natt, 

 behov av dubbelbemanning, 

 behov av kompetensutveckling för berörda personalkategorier, 

 behov av korttidsboende 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här satsar vi på: 
 

 Förbättrar vår ”Tomelilla-modell” för hemgång från sjukhuset så att 
den enskilde upplever en trygg och säker hemkomst från sjukhuset 
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Utvecklingsområde 5 
 

Boendeformer  

 Korttidsboende,  

 Särskilt boende för personer med demenssjukdom 

 Parboende på särskilt boende 

 Trygghetsboende eller Seniorboende 

 
Korttidsboende 
Det har skett en utveckling över tid med en ökad efterfrågan och ett ökat behov av 
korttidsboende.  Det kan förklaras med en allt kortare vårdtid på sjukhus och att fler 
äldre överlever svåra sjukdomar, t.ex. stroke. Alla kan inte gå hem direkt från 
sjukhusvistelsen utan behöver tid för återhämtning och träning på kortidsboendet. I 
vissa fall behöver den egna bostaden anpassas innan hemgång. Vård i livets slut är ett 
annat behov som tillgodoses på korttidsboendet. Ökningen av personer med 
demensdiagnoser som vårdas i hemmet av anhöriga är också en grupp som behöver 
tillfälligt boende när anhörig behöver sjukhusvård. En annan grupp är de som väntar 
på särskilt boende på korttidsboendet. Då är väntetiden beroende av tillgången till 
särskilt boende.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här satsar vi på: 
 

• Utvecklar korttidsboendets arbete med målsättning för vistelsen  
 

 Tillgången på omvårdnadspersonal med specifik kompetens för 
korttidsboende.  

 

 Har ett tillräckligt antal korttidsplatser som uppfyller kraven på 
skälig levnadsnivå och god vårdhygien på korttidsplatserna. 
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Utvecklingsområde 5 forts. 

 

Särskilt boende för personer med demenssjukdom.  

Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp dygnet runt. 
I de nationella riktlinjerna för demenssjukdomar rekommenderas att 
socialtjänsten bör erbjuda ett särskilt boende som är anpassat för personer med 
demenssjukdom.  
Denna anpassade boendeform för demenssjuka är att föredra framför så kallade 
blandade boenden. På blandade boenden bor personer med demenssjukdom 
tillsammans med andra grupper av äldre.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parboende på särskilt boende 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsområde 5 forts. 

 

 

Det här satsar vi på: 

 Omvandlar serviceenheter till demensenheter på särskilda 
boende. 

 

 Alla boende som utvecklar en demenssjukdom ska erbjudas att 
flytta över till en lägenhet på en demensenhet. 
 

 

 Bevakar att behovet av lägenheter i särskilt boende är tillräckligt 
för personer med demenssjukdom 

 
 
 

Det här satsar vi på: 
 

 Bevakar att antalet lägenheter räcker till om fler par vill flytta in i 
särskilt boende. 

74



23 
 

Trygghetsboende eller seniorboende 

Behovet av trygghetsboende eller seniorboende ska finnas med som alternativ i 
kommunens bostadsförsörjning i översiktsplanen. 

 

Trygghetsboende är ett alternativ när den egna bostaden inte uppfyller tillgänglighet, 
trygghet eller säkerhet och närheten till service och sociala kontakter. 

Ett trygghetsboende ska ha gemensamhetslokal och värdinna. 

 

Seniorboende kan ha gemensamhetslokal men det är inte ett krav. 

Dessa boenden ska finnas centralt så man har närhet till affär, andra 
samhällsinsatanser och kommunikationer. 

De ska byggas tillgängliga från början, för att man ska kunna bo kvar även då behovet 
av hjälp och vård uppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det här satsar vi på: 
 

• Bidrar med kunskaper om äldres behov vid dialoger om och 
planering av bostäder i kommunen.  
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Utvecklingsområde 6 
 

Personalens kompetens och rekryteringsbehov 
Framtidens ledare måste stärkas i sin yrkesroll.  Socialstyrelsen har på uppdrag av 
regeringen upphandlat en högskoleutbildning på 30 poäng som ska stödja chefernas 
utveckling som ledare. Den ska utgå från ett operativt ledarskap med fokus på 
medarbetarskapet. Deltagarna ska få verktyg som kan användas i verksamheten. 
Utbildningen ska förmedla hur den nationella värdegrunden för äldreomsorgen kan 
omsättas i praktiskt arbete i verksamheterna. 
Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna gemensamt arbeta för hållbar 
kompetensförsörjning och hälsa i arbetet. 
Personalens kompetens måste säkerställas, synliggöras, användas och utvecklas. Det 
ska finnas utvecklingsmöjligheter, goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Det är 
viktigt att rekrytera både kvinnor och män och med annan etnicitet till vård och 
omsorg.  

 

Specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. 
I framtiden kommer det krävas att omvårdnadspersonal och personal inom 
kommunal hälso- och sjukvård har specialistkompetens inom flera områden. Enligt 
socialstyrelsen är det inom områden som vård i livets slutskede, demens, multisjuka 
äldre, psykisk ohälsa samt kring måltider, mat och näring. Medelåldern idag bland de 
anställda i de verksamheter som kommunen driver i egen regi är 45 år. 
Pensionsavgångar är i snitt 5 personer per år fram till år 2020. Bland 
omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen har 90 % omvårdnadsprogrammet på 
gymnasiet. Här anges inte uppgifter om entreprenadens personal. 
 
Underhållsutbildning 
Hjärt-lungräddning, förflyttningsteknik och brandutbildning med flera. Utbildningar 
ordnas och genomförs på den egna enheten minst vart tredje år. 
 
 
Det här satsar vi på: 
 

 Ökar kompetensen inom demenssjukdomar, psykisk ohälsa, mest sjuka äldre, 
rehabilitering och bemötande. 
 

 Validering av omvårdnadspersonalens kunskaper. 
 

 Ledare som har gått den nationella ledarskapsutbildningen. 
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Utvecklingsområde 7.  
 
e- hälsa och digitala tjänster 

• Trygghetslarm 
• Mobil lösning för kvalitetssäkring av läkemedelsöverlämning 
• Utveckling av digitala tjänster i hemtjänsten 
• Digitalt stöd för ledningssystemet för kvalitet – uppbyggnad. 

 
Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande 
elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som 
det underlättar deras dagliga arbete. Nödvändig och strukturerad information ska 
finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och behandlingar. 
Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha ändamålsenliga 
verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet. Ett 
aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och 
resursfördelning ska finnas. 
Fungerande trygghetslarm är en viktig del för att ge äldre och personer med 
funktionsnedsättning trygghet och omsorg i sitt hem.  
Tjänster på mobiltelefoner kommer att växa fram och börja användas som 
hjälpmedel. 
 
 
 
Det här satsar vi på: 
 

 Ansvarar för att hela trygghetslarmskedjan ska införas 2016 
 

 Digital påminnelseteknik för överlämning av läkemedel upphandlas under 2015 
med syfte att minska avvikelserna under planperioden. 

 

 Utvecklar organisationen för att kunna ta vara på de nya möjligheterna inom 
teknik och Internet 

 

 Äldre ska kunna utnyttja teknik. Studieförbund, frivilliga och inte minst 
ungdomar kan vara en resurs.  

 

 Bevakar utvecklingen av nya digitala tjänster för tillsyn i hemtjänsten 
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Äldreomsorgsplan 
2015-2020 
Kortversion
Syftet med äldreomsorgens insatser och åtgärder är att 
ge stöd till äldre människor med den hjälp de behöver 
för att klara av sin vardag. Omsorgsbehovet kan vara 
förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren 
ålderssvaghet.

Kortspel på Norrevång.
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Utvecklingsområden
Utöver den pågående utvecklingen, som sker ständigt, kommer Vård och 
omsorg/ Äldreomsorgen de kommande åren att satsa på sju utvecklings-
områden som nämnden har formulerat. Till varje område ska det finnas 
en utvecklingsplan.

Utvecklingsområde 1: 
Värdigt liv och värdegarantier
Det här satsar vi på:
• Att arbeta med Socialstyrelsens vägledningsmaterial ”Äldreomsorgens 

nationella värdegrund.” 
• Utveckla arbetssätt för att leva upp till värdegarantierna. Verksamhe-

”Tomelilla står inför stora utmaningar. Vi ser idag att invånarna blir allt 
äldre och har förmågan att klara sig längre innan behov av olika stöd 
uppstår. När behoven kommer ska de mötas av välutbildad och kom-
petent personal som ger bästa förutsättningar för god omsorg, oavsett 
driftsform. För de av våra äldre som inte klarar av eget boende, trots stora 
insatser i hemmet eller p.g.a. exempelvis demens, ska plats på särskilt 
boende finnas tillgänglig. Gemenskap och aktivitet är behov som även vid 
ett långt liv ska tillgodoses. Här är olika former av träffpunkter ett utmärkt 
alternativ, både för gemensamma måltider och aktiviteter.”

- Gunnel Andersson (M), ordf. Vård & Omsorgsnämnden

Brinkehem på besök på Konsthallen.
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terna tar fram lokala rutiner för hur detta arbete ser ut.
• Att lämna kompensation i de fall besök av hemtjänsten uteblir.
• Att undersöka om vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för sociala 

tjänster ger en skälig levnadsnivå. 
• Att arbeta med genomförandeplaner.

Utvecklingsområde 2: 
Äldres behov i centrum, ÄBIC
Det här satsar vi på:
• Att fortsätta utbilda handläggarna i utredningsmodellen. 
• Att delta i Socialstyrelsens utbildningar för processledare.
• Utbildning för chefer och personal i att arbeta med att utforma stöd 

och hjälp efter ÄBIC.

Utvecklingsområde 3: 
Rättssäkerhet på särskilt boende
Det här satsar vi på:
• Ökad rättssäkerhet med bedömning av behov och individuella beslut 

på särskilt boende. 
• Att se över nuvarande resursfördelning så att den verkligen fördelar 

resurserna efter behoven. 

Utvecklingsområde 4: 
Säker hemgång efter sjukhusvistelse och sjukvård i hemmet
Det här satsar vi på:
• Att förbättra vår ”Tomelilla-modell” för hemgång från sjukhuset så att 

den enskilde upplever en trygg och säker hemkomst från sjukhuset.

Utvecklingsområde 5:
Boendeformer
Det här satsar vi på:
• Att utveckla korttidsboendets arbete med målsättning för vistelsen.
• Tillgången på omvårdnadspersonal med specifik kompetens för kort-

tidsboende.
• Att ha ett tillräckligt antal korttidsplatser som uppfyller kraven på skä-

lig levnadsnivå och god vårdhygien på korttidsplatserna.
• Att omvandla serviceenheter till demensenheter på särskilda boende. 

Alla boende som utvecklar en demenssjukdom ska erbjudas att flytta 
över till en lägenhet på en demensenhet.

• Att bevaka att behovet av lägenheter i särskilt boende är tillräckligt 
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för personer med demenssjukdom.. 
• Att bevaka att antalet lägenheter räcker till om fler par vill flytta in i 

särskilt boende.
• Att bidra med kunskaper om äldres behov vid dialoger om och plane-

ring av bostäder i kommunen.

Utvecklingsområde 6:
Personalens kompetens och rekryteringsbehov
Det här satsar vi på:
• Att öka kompetensen inom demenssjukdomar, psykisk ohälsa, mest 

sjuka äldre, rehabilitering och bemötande.
• Validering av omvårdnadspersonalens kunskaper.
• Ledare som har gått den nationella ledarskapsutbildningen.

Utvecklingsområde 7: 
E-hälsa och digitala tjänster
Det här satsar vi på:
• Att ansvara för att hela trygghetslarmskedjan ska införas 2016.
• Digital påminnelseteknik för överlämning av läkemedel upphandlas 

under 2015 med syfte att minska avvikelserna under planperioden.
• Att utveckla organisationen för att kunna ta vara på de nya möjlig-

heterna inom teknik och Internet. Äldre ska kunna utnyttja teknik. 
Studieförbund, frivilliga och inte minst ungdomar kan vara en resurs.

• Att bevaka utvecklingen av nya digitala tjänster för tillsyn i hemtjäns-
ten.

Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
tel: 0417-180 00

www.tomelilla.se
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Nulägeskarta för målprocessen 2021
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-12-31    Organisation: Familjenämnden    

Nämndens uppdrag
Nämndens mål och specifika uppdrag
Nämndens mål 2020
Hållbar utveckling
Nämndsmål
Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart
Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om långsiktig hållbarhet, 
utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad.
God utbildning ges
God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.

Delaktighet och egenmakt
Nämndsmål
Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag
Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.
Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning 
underlättas
Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har strategier 
för att göra egna livsval.

Trygghet och hälsa
Nämndsmål
Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa
Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.
Den upplevda tryggheten ökar
Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.

Specifika uppdrag

Vår samlade analys av nämndens nuläge
Behoven hos de vi finns till för
Verksamhetens resultat - nyckeltal/data
Våra starkaste resultat
Våra svagaste resultat
Nyckeltal/mätare - Resultat
Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020
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Verksamhetens största utmaningar
Nyckeltal - Utmaningar
Nyckeltal/mätare 2018 2019 2020

Trender och dess konsekvenser
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

Vonau § 54 Dnr VON 2020/30

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) , kvartal 3 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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 54 forts

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal 4.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2020-10-08, handlingsid: Von 
2020.770
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

Vonau § 55 Dnr VON 2020/30

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 3 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.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 55 forts

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2020-10-08. Handlingsid: 
Von 2020.771
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

Vonau § 56 Dnr VON 2020/31

Rapportering av ej verkställda gynnande SoL 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 
kvartal 3 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
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 tredje kvartalet 2020 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.  

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut var gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
stängdes den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga beslut är 
åter verkställda under kvartal tre då Vännens dagverksamhet öppnade åter 
den 24 september 2020. Alla 11 beslut har därmed varit icke verkställda 
under en sammanhängande period på 176 dagar.

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 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 56 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

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2020-10-08, handlingsid: Von 
2020.772
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 oktober 2020

Justerandes sign

Vonau § 57 Dnr VON 2020/31

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 3 2020

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

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

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

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är åter verkställda från den 24 september 2020. 11 beslut har 
därmed varit icke verkställda under en sammanhängande period på 176 
dagar.

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 
15 oktober 2020

Justerandes sign

§ 57 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.

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2010-10-08, handlingsid: Von 
2020.773
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Vonau § 58 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut september 2020

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – september: 187

Redovisning/föredragning

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS sep 2020, kvalitetschef Christel Nilsson 
2020-10-07. Handlingsid: Von 2020.756
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-07, handlingsid: 
Von 2020.774
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning Juli Augusti Sep
2000 Genomförandeplan ny 5 3 5

2010 Genomförandeplan uppföljning 16 25 43

2030 Genomförandeplan justerad 2 2 1

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 32 39 55

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

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 1

4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 9 4 11

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 9 6 8

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 5 3 7

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag 1

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 3 1 5

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 3 1 13

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall
5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 2 1 3

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 3 1 2

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 2

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 6 6 7

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1 3

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 2

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 2

6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag 1 2

6003 Personkretstillhörighet 
6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall
6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag 1

6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag
6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 1

6602 Bostad särsk serv barn 9:8 LSS avslag 1

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall
6702 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS avslag 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 1

6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 21 11 11

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 123 110 187
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Vonau § 59 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden 2020

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 21 september
§ 115: Svar på motion - Uppmärksamma även lång och trogen
tjänst inom Daglig verksamhet
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom
daglig verksamhet.

§ 118 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a kvartalet 2020
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

§ 119 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 2020
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

§ 120 Motion - Offentligt drivna vårdboenden
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-07, handlingsid: 
Von 2020.775
_________
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