
Tomelilla kommun
Vård och omsorgsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: torsdagen den 28 januari 2021 kl. 08.30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 3 - 4
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2021-01-28 2021/2 5 - 6
4 Redovisning BISAM 2014-2020 samt avskedsbrev 

till vård- och omsorgsnämnden
2020/56 7 - 156

5 Beslutsattestanter 2021 Von 2021/5 157 - 
159

6 Budget 2021 - Vård och omsorgsnämnden 2021/10 160 - 
164

7 Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden 2020/54 165 - 
171

8 Hjälpmedel - elrullstolsgarage 2020/61 172 - 
176

9 Remiss medborgarinitiativ angående avgiftsfria 
aktiviteter för äldre m.m.

2020/53 177 - 
180

10 Remiss Motion - Offentligt drivna vårdboenden 2020/51 181 - 
185

11 Remiss - Hållbar-socialtjänst - En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47)

2021/12 186 - 
206

12 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) , 
kvartal 4 2020

2020/30 207 - 
208

13 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2020

2020/30 209 - 
210

14 Rapportering av ej verkställda gynnande SoL beslut 
inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - kvartal 
4 2020

2020/31 211 - 
212

15 Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 2020/31 213 - 
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Tomelilla kommun
Vård och omsorgsnämnden

beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 4 2020

214

16 Delegeringsbeslut dec 2020 2021/4 215 - 
216

17 Anmälningsärenden 2021-01-28 2021/3 217 - 
230

Marianne Åkerblad Olof Hammar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18123 Olof Hammar
E-post: kommun@tomelilla.se
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

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

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1    Charlotte Larkin L
2    Niklas Edstrand S
3    Birger Hörberger SD
4 Lena Eriksson C
5 Britt-Marie Liljeholm S
6 Susanne Balczar Herou KD
7 Zofia Prokopczyk SD
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Justerare Vonau/Von

Von

2021-01-28 Mona N

2021-02-25 Peo

2021-03-25 Gunvor O

2021-04-29: Axel O

2021-05-27: Alexander V S

2021-06-24: Kent O

2021-08-26: Mona N

2021-09-30: Peo

2021-10-28: Gunvor O

2021-11-25: Axel O

2021-12-16: Alexander V S

Vonau

2021-01-16 Inställlt

2021-02-11: Mona

2021-03-11 Peo

2021-04-15 Mona 

2021-05-12 Peo

2021-08-12 Mona

2021-09-16 Peo

2021-10-14 Mona

2021-11-11 Peo

2021-12-02 Mona
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/2

Datum 12 januari 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
01-28

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

Covid-19 pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden

Övrigt
Övrig information från socialchef och omsorgschef

Vård och omsorgsnämndens planeringsdag 11 februari
Socialchef Camilla Andersson presenterar program för planeringsdagen samt övrig 
information.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12
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Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Maria Samuelsson

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/56

Datum 14 januari 2021

BISAM 2014-2020 samt avskedsbrev till 
Von

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

Ärendebeskrivning
Maria Samuelsson har till nämnden skickat ett avskedsbrev där hon tackar för 
samarbetet och har bifogat en omfattande sammanställning av BISAM arbetet under 
åren 2014-2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-14

Redovisning BISAM 2014-2020 samt avskedsbrev till vård- och omsorgsnämnden, 
handlingsid: Von 2021.16

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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Beslutet skickas till:

Maria Samuelsson
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON DiarieNr

Datum 7 januari 2021

Beslutsattestanter 2021 Von

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, 
handlingsid: Von 2021.30, för 2021, samt delegerar till socialchef att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt attestreglemente 
för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen ska anta en lista 
med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

Från och med 2021 delegeras beslutsattest gällande nämndens kostnader till 
socialchef Camilla Andersson.

Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och kan därmed 
minska riskerna för felaktiga utbetalningar.

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

Uppföljning
Uppföljning sker årligen samt vid förändringar inom organisationen som kräver 
uppdateringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-07

Attestantförteckning Von 2021, handlingsid: Von 2021.30

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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 Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
033 Vård- och omsorgsnämnden Socialchef Camilla Andersson Ekonomichef Elisabeth Wahlström Nivå 5
7xxx Övergripande  Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5
700 Externt köpt verksamhet Enhetschef Angelica Michanek Socialchef Camilla Andersson Nivå 5
701 Centralt, övergrip, MAS Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 3
702 Enhetschefer, övergrip verks Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
703 Myndighet Enhetschef Angelica Michanek Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
704 Kvalitet och utveckling Kvalitetschef Christel Nilsson Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
710 Nattpatrull Enhetschef Carola Lindgren Enhetschef Michael Green Nivå 3

7101 Hemtjänst Enhetschef Carola Lindgren Enhetschef Michael Green Nivå 3
712 Sjuksköterskor Enhetschef Ann-Marie Johansson Enhetschef Elisabeth Håkansson Nivå 3
713 Rehab, tekniska hjälpmedel Enhetschef Elisabeth Håkansson Enhetschef Ann-Marie Johansson Nivå 3
720 Brinkehem fastighet Enhetschef Michael Green Enhetschef Anna Branse Nivå 4

7201 Hemtjänst, säbo Brinkehem Enhetschef Michael Green Enhetschef Anna Branse Nivå 3
721 Norrevång fastighet Enhetschef Anna Branse Enhetschef Carola Lindgren Nivå 4

7211 Säbo Norrevång Enhetschef Anna Branse Enhetschef Carola Lindgren Nivå 3
730  gruppbostad, servicebost Enhetschef Elisabeth Cronsoie Enhetschef Tomas Andersson Nivå 3
731 Korttidstillsyn, gruppb, dagl v Enhetschef Michael Foisack Enhetschef Elisabeth Cronsoie Nivå 3
732 Rebus, kryddan, anhörigstöd Enhetschef Tomas Andersson Enhetschef Michael Foisack Nivå 3
740 Kontaktperson, ledsagare Enhetschef Angelica Michanek Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
741 Entreprenad Bya, centrum Kvalitetschef Christel Nilsson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 4
742 Entreprenad Valkyrian, söder Kvalitetschef Christel Nilsson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 4
743 Entreprenad pers assistans Enhetschef Angelica Michanek Socialchef Camilla Andersson Nivå 3

Attestbelopp:
Nivå 1 91 000
Nivå 2 227 500
Nivå 3 455 000
Nivå 4 2 275 000
Nivå 5 4 550 000
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON DiarieNr

Datum 12 januari 2021

Budget 2021 - Vård och 
omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och omsorgsnämnden 
2021, handlingsid: VON 2021.27.

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 antogs av kommunfullmäktige 2019-
11-09 (Kf § 141/2020).

Efter kommunfullmäktiges beslut har vård och omsorgsverksamheten upprättat 
förslag till budget 2021 utifrån de tre olika budgetramar som tilldelats och som 
tillsammans utgör summan för vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Vård och omsorgs totala budget för 2021 uppgår till 237 648 tkr, vilket är en liten 
ökning jämfört med 2020 när budgeten uppgick till 230 778 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.
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Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik och 
digitalisering.

Uppföljning
Budgeten följs upp i nämnden tertialvis och efter årets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12

Budget 2021 Vård och omsorgsverksamheten, handlingsid: Von 2021.27

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunstyrelsen anmälningsärende
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TOMELILLA KOMMUN  VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2021

Budget 2021
Vård och omsorg 

Socialchef Camilla Andersson

Tilldelad budget för 2021 

Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2021 innehåller en generell uppräkning med 2,5%. I budgeten 
har varje verksamhetsform uppräknats samtidigt som justeringar av intäkter och volymer påverkar 
budgetramens ökning per verksamhet. Hyreskostnader har omfördelats mellan verksamheter, främst 
mellan verksamheterna gemensam administration och särskilt boende.

I budgeten har det tilldelats öronmärkta medel för införandet av måltidsvän med 50 tkr, unga i omsorgen 
med 250 tkr. Statsbidragen Äldreomsorgslyftet och Äldreomsorgssatsningen ingår även de i den 
tilldelade budgeten. 

Fullmäktiges beslut innehåller tre delar av budget för vård och omsorg. Nämndens egen budget, 
driftbudget samt omsorgspeng. 
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VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2021

Fördelning av budget 2021

Nedan presenteras tabell med budget för 2021, kommunfullmäktiges beslut på ramar för 2021 samt våra 
omfördelningar och uppräkningar som varit nödvändiga för att få en rättvisande budgetram 2021 att 
fördela utifrån alla kända förändringar som vi tagit hänsyn till. 

Budget 2021 Vård och omsorg  

Verksamhet
Kf Budget 
2020 

Kf Budget 
2021

Vård och omsorgsnämnd 415 425
Driftbudget enligt verksamhetsindelning: 72 223 75 841
- administration och ledning 24 867 25 247
- rehab, sjuksköterskor/tekniska hjälpmedel 27 936 30 181
- LSS 6 481 6 883
- hemtjänst 2 086 2 125
- säbo (inkl korttid)/trygghetsboende 5 366 5 995
- vuxenvård/öppen verksamhet/anhörigstöd 5 487 5 410
Omsorgspeng enligt verksamhetsindelning: 157 725 161 382
- administration och ledning 1 354 1 388
- personlig assistans 13 329 15 792
- LSS 39 373 43 987
- hemtjänst 29 925 26 987
- säbo (inkl korttid)/trygghetsboende 73 744 73 228
Totalt vård och omsorg 230 363 237 648*

*Ingår inte 5,4Mkr för Äldreomsorgslyftet som är med i KF:s ram 
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VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2021

Specifikation Omsorgspeng

Som delvis berörts ovan är budgetering av omsorgspeng en kvalificerad gissning då man utgår från 
nuläget men nya beslut under året kan påverkar kostnaderna stort eller att våra beräkningar på volymer 
ändras markant med anledning av oförutsedda förändringar. Det som presenteras nedan avser 
verksamheter som till nu förekommit i budget. Summan som överförs utgår från de kostnader och 
volymer som gäller i nuläget och där finns även medräknat en pott på 3,4 mnkr som ger utrymme för 
ökning av volymerna och eventuell ökning av antalet placeringar.

 OMSORGSPENG 2021 ANSVAR 700

Volymbudget Utfall Avvikelse VolymbudgetErsättning Prognos
2020 2020 Kostnad 2020 2021 per volym kostn 2021

Antal dygn särskilt boende
Norrevång 8 585 8 505 -80 13 480 425 8 480 1585 13 440 800
Brinkehem 8 227 7 835 -392 12 418 475 7 210 1585 11 427 850
Valkyrian 14 308 13 266 -1 042 20 018 394 12 950 1532 19 839 400
momsbidrag -1 201 104 -1 190 364
Byavången inkl Lintegen 20 031 19 756 -275 28 507 908 19 650 1465 28 787 250
momsbidrag -1 710 474 -1 727 235

51 151 49 362 -1 789 71 513 624 48 290 70 577 701
LAGD BUDGET 73 744 000 73 228 500
Antal timmar hemtjänst
Egen regi, Väster/tranås 23 500 20 698 -2 802 9 831 550 20 800 475 9 880 000
Egen regi, Brösarp 15 500 11 991 -3 509 5 695 725 10 800 475 5 130 000
Förenade Care, söder 16 500 18 105 1 605 6 698 850 17 850 379 6 765 150
momsbidrag -401 931 -405 909
Förenade Care, centrum 16 500 13 007 -3 493 4 825 597 13 700 378 5 178 600
momsbidrag -289 536 -310 716

72 000 63 801 -8 199 26 360 255 63 150 26 237 125
LAGD BUDGET 29 925 000 26 987 000
Resultat äldreomsorgsverksamhet 3 400 674
LSS-verksamhet
Antal ärende personlig ass 13 329 000 15 792 000
Skolinternat 500 000 500 000
extern korttidsvistelse/tillsyn 3 760 000 4 360 000
extern placering 7 420 000 10 682 000
Gruppbostad LSS 20 555 000 21 538 480
Daglig verksamhet LSS 6 717 000 6 906 500
Gemensam administration 1 354 000 1 388 000

53 635 000 61 166 980
LAGD BUDGET 53 635 000 61 166 980
Resultat lss-verksamhet 0
TOTAL BUDGET 157 304 000 161 382 480

3 400 674
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/54

Datum 13 januari 2021

Intern kontrollplan 2021 - vård och 
omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2021 med 
handlingsid: Von 2021.31

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2020 (Von § 96/2020) att 
risk id 2, 4, 5, 6, 7 och 12 i förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841, ska 
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen har utifrån nämndens 
beslut utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. Att nämnden har en god intern kontroll inklusive en genomarbetat intern 
kontrollplan kan dock få positiva ekonomiska konsekvenser för verksamheten,

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

Uppföljning
Uppföljning av planen sker tertialvis samt efter årets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-13

Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.31

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Internkontrollplan 2021 
 

Verksamhet: Vård och omsorgsnämnden 

 

Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

k
v
ä

rd
e

 Kontrollmoment 
Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

2 När en beställning 
från handläggaren 
skickas till fel 
verksamhet eller inte 
bekräftas av 
mottagaren finns risk 
att biståndet inte 
verkställts.  
 
 

6 Granska 
verkställigheten 

Handläggarna kontrollerar 
i verksamhetssystemet 

Alla rapporterade 
avvikelser 

Myndighets-
chef 

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

4 Att vi tar över ansvar 
för hemsjukvården 
för patienter som 
tillhör regionen och 
det leder till ökade 
kostnader.  
 

6 Granska kriterierna för 
hemsjukvården och att 
detta följs  

Genomgång av 
patientlista 

Samtliga under 
månaden 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuk-
sköterska  

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

5 Klagomål och 
synpunkter utreds 
inte och det leder till 
brister i förtroende 
och att orsaker inte 
identifieras samt att 
förbättringsarbete 
uteblir 

9 Granska inkomna 
klagomål och 
synpunkter 

Kontroll i Evolution Samtliga klagomål Omsorgs-
chefen 

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

6 Sociala avvikelser 
rapporteras inte 
vilket leder till att 
systematiskt 

9 Säkerställer 
kompetensen och 
kännedom om rutinen 

Genom 
enkätundersökningar 

Samtlig personal  Kvalitetschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

167



kvalitetsarbete 
uteblir. 

för 
händelserapportering 

7 Brist på kontroll av 
löneanalys vilket 
leder till att fel lön 
kan utbetalas och 
bokförs på fel 
verksamhet 

3 Att lönen betalas ut 
från rätt ansvar och 
rätt belopp 

Kontroll av 
löneanalyslistan i Qlick 
sense 

Ett ansvar per 
månad  

Verksamhets
controller 

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

12 Brister i social 
dokumentation kan 
leda till fel i 
brukarens vård och 
omsorg 

12 Verkställighets-
dokumentationen 

Kollegiegranskning 
enhetschefer 

Slumpvis urval av en 
brukare per enhet 
per tertial  

Kvalitetschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

         

         

         

         

         

         

         

 
Förklaringar 
 

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

 

Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
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Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 

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

 

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

 

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

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 

 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

Von § 96 Dnr VON 2020/54

Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 2, 4, 5, 6, 7 och 12 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841, ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till 
nämnden i januari med förslag till internkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens 
verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 13 risker. Vård och 
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och 
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021.

En kommunövergripande handbok för intern kontroll har nyligen utarbetats
och arbete pågår med att uppdatera kommunens reglemente för intern
kontroll.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 96 forts

Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå hur 
uppföljningen ska ske.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 2, 4, 5, 6, 7 och 12 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841, ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till 
nämnden i januari med förslag till internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 72/2020, handlingsid: Von 
2020.940.
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 63/2020, handlingsid: Von 
2020.933.
KFS nr B 17:1 Reglemente för intern kontroll, handlingsid: Von 2020.842.
Riskanalys 2021 internkontroll Von, handlingsid: Von 2020.841.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 63/2020:
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 72/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 2, 4, 5, 6, 7 och 12 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841, ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till 
nämnden i januari med förslag till internkontrollplan för 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/61

Datum 13 januari 2021

Elrullstolsgarage - Ej klassning som 
hjälpmedel

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att elrullstolsgarage inklusive installation av 
sådant inte längre ska klassas som hjälpmedel i Tomelilla kommun från och med den 
1 februari 2021. Nämnden upphäver därmed sitt tidigare beslut från den 12 april 
2012 (Von § 27/2012).

Ärendebeskrivning
Den 12 april 2012 beslutade vård- och omsorgsnämnden att garage till 
elrullstolar läggs till som hjälpmedel i Tomelilla kommun. Beslutet togs efter en 
skrivelse från handläggaren för bostadsanpassning och innebar att 
elrullstolsgaraget blev ett hjälpmedel och installationen en bostadsanpassning. 

Alla ärenden gällande elrullstolsgarage och bostadsanpassningen handlades av 
handläggaren för bostadsanpassning. Den 1 oktober 2019 övergick ansvaret med 
bostadsanpassning från vård och omsorgsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden (Kf § 84/2019) Beslutet gällande elrullstolsgarage 
följde inte med i denna övergång. Nytt beslut om att elrullstolsgarage inte är 
något hjälpmedel inom Stöd-och omsorg behöver därför fattas.

Enligt uppgift finns det 21 st garage i kommunen.10 st ute hos medborgare och 
fyra st på Gata/park. Två st det saknas låneavtal på och fem stycken som ej är 
återlämnade trots att behovet upphört.
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Inom Stöd – och omsorg förskriver legitimerad arbetsterapeut och fysioterapeut 
medicintekniska produkter. Nedan även kallade medicintekniska hjälpmedel.

”Definitionen av medicinteknisk produkt är enligt EU:s medicintekniska direktiv 
och lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584 följande:

Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens 
uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos 
människor

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 

funktionsnedsättning,
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
4. kontrollera befruktning.” (Vårdhandboken)

Elrullstolsgarage kan enligt ovanstående definition inte anses tillhöra något 
förskrivningsbart medicintekniskt hjälpmedel. 

Kommunerna i Skåne har ansvar och förskriver flertalet av de medicintekniska 
hjälpmedlen för personer över 20 år. Region Skåne förskriver och har ansvar för 
ett fåtal medicintekniska hjälpmedel varav elrullstolar är ett. Då Tomelilla 
kommun ej förskriver elrullstolar kan ett garage till detta hjälpmedel ej anses 
vara ett tillbehör som Tomelilla kommun kan förskriva och ha ansvar för. 

Förskrivning av ett medicintekniskt hjälpmedel är noga reglerat i lagar och 
riktlinjer (HSL, Patientsäkerhetslagen, MDR 2017/745, Lagen om medicintekniska 
produkter 1993:584 m fl) I Tomelilla kommun har samtliga arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter genomgått Socialstyrelsens förskrivarutbildning och följer 
Socialstyrelsens Beslutsstödsprocess. 

Sammanfattningsvis finns behov av nytt beslut gällande att elrullstolsgarage inte 
är hjälpmedel inom Stöd & omsorg i Tomelilla kommun. Detta då elrullstolar ej 
förskrivs av kommunen, att legitimerad personal inom HSL förskriver 
medicintekniska hjälpmedel och att elrullstolsgarage ej kan anses vara ett 
medicintekniskt hjälpmedel. Förskrivningen av medicintekniska hjälpmedel 
regleras också noga i ett flertal lagar och föreskrifter. Tidigare beslut om att 
garage till elrullstolar är hjälpmedel inom Stöd &omsorg i Tomelilla kommun togs 
då handläggningen av Bostadsanpassning tillhörde verksamheten. Den 1 oktober 
2019 övergick handläggningen av Bostadsanpassning till 
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Samhällsbyggnadsnämnden. Därav behöver nytt beslut fattas som upphäver 
beslutet som nämnden fattade 2012.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kommer inte innebära några ekonomiska konsekvenser för vård och 
omsorgsnämnden och troligen inte heller för Tomelilla kommun. Det finns aktuella 
domar i såväl kammarrätt som högsta förvaltningsdomstolen om att elrullstolsgarage 
inte är att betrakta som fast funktion i bostaden och att bostadsanpassningsbidrag 
därmed inte behöver beviljas. Därmed är det inte troligt att 
samhällsbyggnadsnämnden som numera är ansvarig nämnd för bostadsanpassningen 
i kommunen framöver kommer bevilja bostadsanpassningsbidrag för detta ändamål 

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

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

Uppföljning
Ingen uppföljning planeras gällande detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-13

Von § 27/2012, Garage till elrullstol som hjälpmedel, handlingsid: Von 2012.190

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 april 2012

Sida

Justerandes sign

Von § 27 Dnr Von 2012/27

Garage till elrullstol som hjälpmedel

Vård och omsorgsnämndens beslut
Nämnden beslutar att lägga till garage till elrullstol som hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
RosMarie Thulin, handläggare för bostadsanpassning, har i skrivelse den 
15 mars 2012 lämnat förslag till att garage för elrullstol ska klassas som 
hjälpmedel. Av skrivelsen framgår i huvudsak följande:

Fördelen med att ha elrullstolsgaraget som hjälpmedel och installationen som 
bostadsanpassning är att momsen är avdragsgill och garaget kan hämtas åter 
då det inte längre används. Ett mindre antal nya elrullstolsgarage behöver 
köpas in.

Elrullstolsgarage av typ Dooman BB 30 kostar 50.250 kronor inklusive frakt 
och moms. Tillkommer kostnader för installation som varierar mellan 
5.000-15.000 kronor inklusive moms beroende på omständigheterna. Det 
som ibland fördyrar är elinstallationen.

Det finns två kommuner i södra Skåne som har elrullstolsgarage som 
hjälpmedel och installationen som bostadsanpassning.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att lägga till garage till elrullstol som 
hjälpmedel.
_________

Beslutet skickas till:
Handläggare för bostadsanpassning
Vård och omsorgschef
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

Vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/53

Datum 22 december 2020

Svar på remiss "medborgarinitiativ 
angående avgiftsfria aktiviteter för äldre 
m.m."

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet enligt 
förvaltningens svar i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2021, Ksau § 
253/2020, att remittera ärendet till förvaltningen för beredning och därefter till 
vård och omsorgsnämnden för yttrande.

Inga Persson har den 14 oktober 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse:

” Det är viktigt att äldre människor aktiverar sig genom exempelvis träning, 
massage, simhallsbesök eller meditation innan de blir för gamla och slitna. 
Aktiverar de äldre sig tidigt mår de bättre och fördröjer åldrandet och kostar 
inte samhället en massa pengar. Det borde därför vara avgiftsfritt för äldre att 
delta i dessa typer av aktiviteter.

Det dras hela tiden ner på de gamla som har betalat skatt i hela sitt liv. De 
behöver känna att någon bryr sig om dem. Det borde också anordnas 
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informationsträffar om vad som är nyttiga aktiviteter för gamla. Vid dessa 
träffar bör det finnas gratis kaffe. Nedskräpningen har ökat och det borde vara 
så att det är den som skräpar ned som städar undan. Politikerna borde komma 
ut mer i samhället och se hur det går till och fungerar.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, föreslår att 
medborgarinitiativet besvaras enligt följande:

Risken att falla ökar när man blir äldre. Regelbunden balans- och styrketräning 
minskar risken för fall och fallskador. Det är aldrig för sent att börja träna. Att 
komplettera med daglig fysisk aktivitet är bra för den allmänna konditionen. Att 
promenera, arbeta i hemmet eller trädgården eller att gå och handla är en bra fysisk 
aktivitet.

En stegräknare kan vara ett bra sätt att komma igång med promenader. Antal steg 
kan anpassas efter förmåga och det kan locka till att successivt öka antalet steg.

Att undvika att sitta still för länge är också en bra grundregel. Att resa sig upp några 
gånger när man suttit en längre stund är en bra vana.

Förslag på aktiviteter som är kostnadsfria och finns i Tomelilla är:

-Utegym i Brösarp, Tomelilla-Kronoskogen och på Idrottsplatsen i Tomelilla.
-Promenadslingor finns i Skogsbacken och Kronoskogen
-Flera föreningar i kommunen (tex PRO, hjärt-lung, svenska kyrkan) arrangerar olika 
aktiviteter, bla stavgång och sittgympa. Dock medlemsavgift.
-Café Kryddan har olika aktiviteter.

Förslag på aktiviteter som är kostnadsfria som går att hitta på internet:

-SVT sänder hemmaträning med Sofia varje dag 09.10.
-På Friskis och Svettis hemsida finns Friskis Play där det bland annat finns ett pass 
som heter ”Jympa soft med stol” som är anpassat för äldre.
Kommunens rehabgrupp erbjuder fallförebyggande hembesök till alla som nyligen 
blivit beviljade trygghetslarm. Vid detta besök går de igenom fallprevention samt 
informerar om vikten av aktivitet och rörelse. Besöket är kostnadsfritt. I samband 
med detta lämnas broschyren ”Tips för att förhindra fallolyckor” från Socialstyrelsen 
”Balansera Mera” ut där det bl.a. finns information om träning, läkemedel och 
matvanor. I broschyren finns det också ett balans- och styrketräningsprogram som 
enkelt kan utföras i hemmet. Broschyren går att hitta på Socialstyrelsens hemsida. I 
samband med besöket delas det också ut ett informationsblad, där det bl.a. tipsas om 
olika aktiviteter i Tomelilla

Socialstyrelsen driver årligen vecka 40, en nationell kampanj ”Balansera mera 
”som är fallförebyggande. Denna har tills för några år sedan uppmärksammats 
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i Tomelilla med olika aktiviteter med tex information om vad man som enskild 
kan göra för att förebygga fallskador. 
Verksamheten planerar för att återuppta denna till hösten.

Ekonomiska konsekvenser
25% (ca 3 400 personer) av Tomelillas invånare är 65 år och äldre. Om seniorer 
skulle få subventionerade aktiviteter skulle detta innebära betydande kostnader för 
verksamheten.

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
Svaret på medborgarinitiativet kräver ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.

Stöd och omsorg

Camilla Andersson

Socialchef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ange mottagare för beslutsdokument här
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 253 Dnr KS 2020/176

Medborgarinitiativ angående avgiftsfria aktiviteter för 
äldre m.m.

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

Ärendebeskrivning
Inga Persson har den 14 oktober 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

” Det är viktigt att äldre människor aktiverar sig genom exempelvis träning, 
massage, simhallsbesök eller meditation innan de blir för gamla och slitna. 
Aktiverar de äldre sig tidigt mår de bättre och fördröjer åldrandet och kostar 
inte samhället en massa pengar. Det borde därför vara avgiftsfritt för äldre att 
delta i dessa typer av aktiviteter.

Det dras hela tiden ner på de gamla som har betalat skatt i hela sitt liv. De 
behöver känna att någon bryr sig om dem. Det borde också anordnas 
informationsträffar om vad som är nyttiga aktiviteter för gamla. Vid dessa 
träffar bör det finnas gratis kaffe. Nedskräpningen har ökat och det borde 
vara så att det är den som skräpar ned som städar undan. Politikerna borde 
komma ut mer i samhället och se hur det går till och fungerar.”

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

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - gällande avgiftsfria aktiviteter för äldre m.m, 
handlingsid: Ks 2020.3285.
_________
Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/51

Datum 21 december 2020

Yttrande gällande motion – Offentligt 
drivna vårdboenden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget att 
erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid behov och 
att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför ingen anledning 
att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system där kommunerna 
organiserar de aktuella boendena i offentlig regi. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden 
för yttrande. 

Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av 
olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, 
HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild kommun 
anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller behandlingar, 
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som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. Vi anser att denna 
samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället för 
upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna 
utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika 
kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från 
vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av Kommunförbundet 
Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar idag med 
verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett exempel på 
vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och som gör att 
kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt ägda 
bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag som ägs 
av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan utnyttjas av de 
ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver göras mer 
tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett 
system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig regi.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning enligt följande:
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Skånes kommuner har ramavtal med leverantörer som verksamheten avropar vid 
behov. Verksamheten har god erfarenhet av de företag som avropats i avtalet 
och har inget att erinra mot att de oftast drivs i privat regi. Därför ser 
verksamheten inte att det finns behov av att ändra driftsformen och  inte 
konkurrensutsätta de speciellt inriktade verksamheterna.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över motionen får inga ekonomiska konsekvenser. Dessutom är 
förslaget att den ska avstyrkas.

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
Att lämna yttrande på motion föranleder ingen uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2020-12-21

Remiss Motion - Offentligt drivna vårdboenden, handlingsid: Von 2020.811

Stöd och omsorg

Camilla Andersson

Socialchef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 231 Dnr KS 2020/122

Motion - Offentligt drivna vårdboenden

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

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar 
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för 
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild 
kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. Vi anser 
att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället 
för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna 
utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika 
kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från 
vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av 
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar 
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett 
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och 
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 231 forts.

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt 
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag 
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan 
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver 
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig 
regi.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 120/2020, handlingsid: Ks 2020.2994.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 120:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Socialdepartementet

Handläggare: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/12

Datum 18 januari 2021

Remissvar gällande ”Hållbar socialtjänst 
-En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)”

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande med 
handlingsid: Von 2021.26 och att översända det samma till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en 
översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av socialtjänstens 
uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social 
hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger 
människor lika möjligheter och rättigheter. Margareta Winberg, särskild utredare för 
Framtidens socialtjänst, har den 26 augusti 2020, till regeringen lämnat in en 
utredning på 1 328 sidor (SOU 2020:47) som föreslår en uppdaterad socialtjänstlag.

Socialdepartementet skickade den 30 september 2020 betänkandet på remiss till 
bland annat samtliga landets kommuner. Remissvar ska ha inkommit till 
departementet senaste den 1 februari 2021.

Socialchef Camilla Andersson har för Tomelilla kommun utarbetat ett för vård och 
omsorgsnämnden och familjenämnden gemensamt yttrande. 

Ekonomiska konsekvenser
Att besvara remissen från socialdepartementet får inga ekonomiska konsekvenser i 
detta skede av processen.
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Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i samband med att yttrandet har utarbetats. Det berör 
framförallt de delar som familjenämnden ansvarar för. 

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

Uppföljning
Yttrandet kommer inte följas upp från kommunens sida.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-01-18

remissbrev för hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 2020:47, handlingsid: 
Von 2021.22

Remissvar slutlig version, handlingsid: Von 2021.26

Stöd och omsorg

Camilla Andersson

Socialchef

Beslutet skickas till:

Socialdepartementet 

Kommunstyrelsen för kännedom

Socialchef Camilla Andersson
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Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss 
 
 
2020-09-30 
S2020/06592 

Socialdepartementet 
Kansliråd 
Sofia Landelius 
08-4054196 
070-3591938 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 

Remissinstanser 

AB Svenska Spel 

Akademikerförbundet SSR 

Alvesta kommun 

Alzheimer Sverige 

Anhörigas Riksförbund 

Arbetsförmedlingen 

Barnens rätt i samhället 

Barnombudsmannen 

Barnrättsbyrån 

Bengtsfors kommun 

Blekinge Tekniska Högskola 

Boende-Jouren 

Borgholms kommun 

Botkyrka kommun 
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Boverket 

Brottsförebyggande rådet 

Brottsofferjouren Sverige 

Brottsoffermyndigheten 

Civil Rights Defenders 

Convictus 

Datainspektionen 

Delegationen mot segregation 

Demensförbundet 

DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 

Diskrimineringsombudsmannen 

Domstolsverket 

E-hälsomyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten 

Ensamkommandes Förbund 

Familjerättssocionomernas Riksförening 

Familjevårdens Centralorganisation 

Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige 

Folkhälsomyndigheten 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
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Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

FQ – Forum Kvinnor och funktionshinder 

Frälsningsarmén i Sverige 

Funktionsrätt Sverige 

Förbundet Sveriges Dövblinda 

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar 

Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun 

Föreningen Resande Folkets Riksorganisation 

Föreningen Sveriges Socialchefer 

Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige 

Företagarna 

Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Förvaltningsrätten i Malmö 

Förvaltningsrätten i Umeå 

Gävle kommun 

Göteborgs kommun 

Hjo kommun 

Hovrätten för Västra Sverige 

Hörselskadades Riksförbund 
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Inera AB 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

Inspektionen för socialförsäkringen 

Inspektionen för vård och omsorg 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

Internationella Romska Evangeliska Missionen 

Judiska Centralrådet i Sverige 

Justitiekanslern 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kammarrätten i Jönköping 

Kammarrätten i Stockholm 

Karlskrona kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Konkurrensverket 

Kriminalvården 

Kriminellas Revansch I Samhället 

Kronofogdemyndigheten 

Kungsbacka kommun 

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 

Kvinnors byggforum 
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Leksands kommun 

Linköpings kommun 

Linköpings Stadsmission 

Linköpings universitet (Institutionen för biomedicinska och kliniska 

vetenskaper, Barnafrid) 

Luleå tingsrätt 

Lunds universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

Socialhögskolan) 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Malmö kommun 

Malmö universitet (Fakulteten för kultur och samhälle, Institutet för urbana 

studier) 

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 

Maskrosbarn 

Migrationsverket 

MIND 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

Norrköpings kommun 

Nätverket unga för tillgänglighet 

Origo – Region Stockholms resurscentrum mot hedersrelaterat våld och 

förtryck 

Oskarshamns kommun 

Pajala kommun 

Pensionsmyndigheten 

Pensionärernas Riksorganisation 

Polismyndigheten 

Regelrådet 

Region Gävleborg 

Region Jönköpings län 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Riksarkivet 

Riksdagens ombudsmän 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare 
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Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

Riksförbundet för sexuell upplysning 

Riksförbundet MÄN 

Riksförbundet PensionärsGemenskap 

Riksförbundet Romer i Europa 

Rikskriscentrum – Sveriges professionella kriscentra för män 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime 

Riksrevisionen 

Rädda Barnen 

Rättsmedicinalverket 

Röda Korset 

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige 

Sameskolstyrelsen 

Sametinget 

Skatteverket 

Skellefteå kommun 

SKPF Pensionärerna 

Skyddsvärnet i Stockholm 

Socialstyrelsen 
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Sollefteå kommun 

Sorsele kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Spelinspektionen 

SPF Seniorerna 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

Statens institutionsstyrelse 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Statistiska centralbyrån 

Stiftelsen Allmänna barnhuset 

Stockholms kommun 

Stockholms Stadsmission 

Stockholms universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, Institutionen för socialt arbete, samt Institutet för social 

forskning – SOFI)   

Sundsvalls kommun 

Surahammars kommun 

Svea hovrätt 

Svedala kommun 

Svenska kommunalarbetareförbundet 

Svenska Samernas Riksförbund 
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Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 

Svenska Vård 

Svenskt Demenscentrum 

Svenskt Näringsliv 

Sverigefinländarnas delegation 

Sverigefinska Pensionärer 

Sveriges advokatsamfund 

Sveriges Dövas Riksförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor 

Sveriges Makalösa Föräldrar 

Synskadades Riksförbund 

Säkerhetspolisen 

Södertälje kommun 

Talita 

Tjejers rätt i samhället 

Tomelilla kommun 

Torsås kommun 

Trollhättans kommun 

UNICEF – Sverige 

Unizon 
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Upphandlingsmyndigheten 

Uppsala kommun 

Uppsala universitet (Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga 

fakulteten) 

Varbergs tingsrätt 

Verdandi 

Vetenskapsrådet 

Vindelns kommun 

Vision 

Vårdförbundet 

Vårdföretagarna Almega  

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

X-CONS 

Åklagarmyndigheten 

Åre kommun 

Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 1 

februari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) 

per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/06592 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa ett exemplar av betänkandet. 

Exemplaret beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. 

Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att 

exemplaret är avsett för remissändamål. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 
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Camilla Andersson Diarienummer: VON 2021/12, 
Socialchef. Tel 0417 – 182 14                               FN 2021/
E-post: camilla.andersson@tomelilla .se Datum 18 januari 2021

Remissyttrande till slutbetänkandet gällande Hållbar socialtjänst 
(SOU2020:47) från Familjenämnden och Vård och omsorgsnämnden i 
Tomelilla kommun

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en 
översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. De större förslagen i 
utredningen presenterar i betänkandet är 
-Socialtjänsten ska i hög grad arbeta förebyggande som bidrar till en social hållbarhet
- Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig, jämlik och jämställd 
- Socialtjänsten ska ges ett utökat ansvar för övergripande samhällsplanering och planering av 
insatser för att minska behovet av individuella insatser 
- Socialtjänsten ges möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
- Förslaget ska främja effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet 
- Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarens kompetens för att utveckla 
verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten.  De förslag som utredaren lämnar ska bidra 
till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. 

Nedan följer en sammanfattning samt yttrande i delar av förslag från 
utredningen SOU 2020:47:

Ökad kvalitet till samma kostnad bedöms inte realistiskt 
Det framkommer i utredningen att de förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan 
att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Därmed betonar familjenämnden och vård-och 
omsorgsnämnden i Tomelilla kommun en följsamhet till finansieringsprincipen från staten som 
innebär att kommunen inte ska behöva prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya 
statliga uppgifter. Flera av förslagen innebär en utökning av socialtjänstens ansvarsområde och 
andra innebär en stor omställning gentemot dagens socialtjänst. Resurskrävande insatser krävs i 
båda nämnderna vad gäller den omställning som kommer att behövas. Verksamheterna är också 
beroende av verksamhetssystem och även här behövs resurskrävande ombyggnationer för att 
anpassa dessa för att stämma överens med nya kapitel och paragrafer enligt jämförelsetabellen i 
bilaga 4. Därtill kommer troligtvis ett omfattande arbete behöva genomföras för att göra det 
möjligt att ta ut statistikuppgifter, både för internt bruk och för att ta fram uppgifter som begärs av 
andra myndigheter. Det framstår vidare inte som självklart att utredningens förslag leder till att 
utredningens syfte med ökad jämlikhet där människor ges lika möjligheter och rättigheter nås. 
Insatser som ges utan behovsprövning liksom förebyggande och rehabiliterande insatser på olika 
nivåer kommer att utformas och tillgängliggöras på olika sätt i olika kommuner. Medborgarens 
möjlighet att ta del av sådana insatser kommer inte att vara jämlika utan styras av var man bor. 
Tomelilla kommun finner sammanfattningsvis att kostnader för att möta utredningens ambitioner 
och utökade krav inte tillnärmelsevis kompenseras. 
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5. Lagens tillämpningsområde 

5.1.2 Innebörden av begreppet socialtjänst anges i lagen 
Utredaren menar att verksamhet som bedrivs med stöd av Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, inte ska räknas till socialtjänst. Tomelilla kommun finner inte att 
utredarens argument för ställningstagandet är verklighetsförankrade då verksamhet som bedrivs 
enligt LSS har nära samband och knyter an till den verksamhet som bedrivs enligt Socialtjänstlagen 
(SoL). Många enskilda har också insatser enligt båda lagrummen varför det vore olämpligt att 
kraven på verksamheterna ser olika ut. Om krav på att verksamhet enligt SoL ska bedrivas på 
evidensbaserad grund vore det ojämlikt, i ett medborgaperspektiv, att inte samma krav ställs på 
verksamhet enligt LSS. Att arbeta med helhetssyn och jämlikhet mellan grupper som utredningen 
vill uppnå motarbetas av att avskilja verksamhet enligt LSS från begreppet socialtjänst. 

 Vård och omsorgsnämnden förordar därför att verksamhet enligt LSS ska ingå i 
definitionen av socialtjänst.

7 Socialtjänstens mål 

7.3 Ett förebyggande perspektiv 
 Nämnderna ser positivt på utredningens förslag om förebyggande arbete som syftar till 

minskade framtida behov. Kostnaderna är stora för att hantera de mer akuta behoven hos 
de med de största behoven och därför blir det svårt att finansiera politiska beslut om att 
satsa mer på förebyggande, generella och individuella insatser.  Socialtjänstens målgrupper 
har heller inte alltid själv förmåga att ta till sig eller själv utföra rekommenderade 
förebyggande och rehabiliterande individuella insatser utan behöver i många fall praktisk 
hjälp vid utförandet. Den ambitionshöjning som utredningen antyder skulle i det 
perspektivet vara starkt kostnadsdrivande. Det behöver också tydliggöras om individuella 
förebyggande och rehabiliterande insatser ska omfattas av biståndsprövning. 

7.4 En lätt tillgänglig socialtjänst
Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig och utredningen ger en övergripande riktning för hur 
socialtjänsten ska planeras och utformas när det gäller den enskildes möjligheter att enkelt ta och 
ha kontakt med verksamheten. Det avser exempelvis tillgång till e-tjänster, geografisk placering, 
öppettider, fysisk tillgänglighet osv.
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 Nämnderna anser att det som beskrivs som lättillgänglig socialtjänst i utredningen med 
största sannolikhet är kostnadsdrivande. Förväntningarna kan också överstiga rimliga 
kostnader för densamma.

10 Planering av insatser

10.2.3 Kommunen ska planera sina insatser och särskilt beakta behovet av tidiga och 
förebyggande insatser 
Den nuvarande socialtjänstlagen innehåller bestämmelser om att kommunen har ett ansvar för att 
planera sina insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Utredningen anser att 
detta ansvar för kommunen inte ska vara begränsat till att gälla endast för dessa målgrupper, utan 
ansvaret ska vidgas till att omfatta alla enskilda. Socialtjänsten ska också ansvara för kommunens 
samhällsplanering för sociala behov. 

 Detta förslag innebär en utökning av socialtjänstens område för samhällsplaneringen än 
vad som redan i dag framgår i lagstiftningen. Familjenämnden och vård och 
omsorgsnämnden föreslår att de som ansvarar för samhällsplanering ges möjlighet till 
breddad kompetens för att bevaka socialtjänstens intressen i samhället. Svårt i den lilla 
kommunen att tillhandahålla all specialistkompetens. 

 Vård-och omsorgsnämnden och Familjenämnden ser att detta är en utvidgning av från 
socialtjänstens ansvar för målgrupper till att omfatta alla enskilde och därmed 
kostnadsdrivande. Det behövs mer kunskap och forskning om beprövade insatser i så fall. I 
en liten kommun som vår saknas det oftast ekonomi att tillhandahålla de specialresurser 
ex inom folkhälsa som behövs. Redan idag arbetar vi förebyggande tillsammans med andra 
aktörer (mödrahälsovård, vårdcentraler, barnomsorg/skola/polis/ideella krafter m m). Det 
framstår som ett stort och resurskrävande planeringsuppdrag som åläggs kommunerna. 
Den föreslagna ekonomiska kompensationen för det utvidgade ansvaret bedöms inte 
motsvara behovet. Behovet av planering i den omfattning som utredningen beskriver torde 
inte i en befolkningsmässigt liten kommun täckas av ett tillskott motsvarande en mycket 
liten del av en heltidstjänst.

10.3.5 Bestämmelserna om särskilda avgifter upphävs
Utredningen förslag är att ta bort sanktionsavgifterna som finns idag samt att socialnämnden ska 
rapportera ej verkställda beslut en gång per halvår istället som nu var tredje månad.

 Nämnderna i Tomelilla ställer sig bakom förslaget att ej verkställda beslut rapporteras mer 
sällan. Vård och omsorgsnämndens tidsbesparing är dock begränsad då det enbart avser 
insatser enligt SoL och inte LSS (lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade). 
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 Däremot reserverar nämnderna sig emot att sanktionsavgifterna tas bort då det kan 
påverka rättssäkerheten för den enskilde. Både den särskilda avgiften och 
rapporteringsskyldigheten har ett viktigt syfte att värna enskildas rättssäkerhet. 
Anledningen är att en enskild som fått ett beslut om en viss insats enligt SoL inte har 
möjlighet att vända sig någonstans för att kräva att beslutet också verkställs. 
Sanktionsavgiften är samhällets sätt att stödja den enskilde att de beviljade insatserna utan 
att själv behöva strida för sina insatser.

12.3.3 Krav på uppföljning införs
Utredaren föreslår att kvaliteten i verksamheten systematiskt ska följas upp, utvecklas och säkras. 
Dokumentation är ofta en förutsättning för att utveckla verksamheten, utöva tillsyn och ska 
socialtjänsten arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet är dokumentationen ett viktigt 
instrument. 

 Nämnderna stödjer utredningens förslag att kommunerna ges nationellt stöd för att 
utveckla den systematiska uppföljningen då detta brister på många håll. När ytterligare ett 
krav läggs till i lagstiftningen, behöver det uppmärksammas att kravet också kräver 
resurser, alternativ att andra krav på socialtjänsten sänks, för att vara reellt genomförbart.

 Nämnderna ser positivt på förslaget att Socialstyrelsen ges i uppdrag att se över 
föreskrifter gällande handläggning och dokumentation för minskad administration. 

13 Bemötande

13.2.5 Det införs krav på respektfullt bemötande
De som ansvarar för verksamheten behöver se till att personalen har förutsättningar för ett 
respektfullt bemötande utifrån den enskildes förutsättningar och behov. För den enskilde innebär 
det vad man kan förvänta sig vid kontakter med socialtjänsten. För medarbetarna anger 
bestämmelsen att bemötande är en central del av socialtjänstens arbete för god kvalitet och att 
bemötandet hör till de uppgifter som socialtjänsten ska se till att den har tillräcklig kompetens för 
att klara av. Kompetens kan vara kunskap, möjlighet till reflektion, värderingar, arbetsmiljö osv. 
Utredningen trycker också på att uppmärksamma bemötande i uppföljningen av verksamheten.  
Med formuleringen vill utredningen markera att allt bemötande inom socialtjänsten ska utgå från 
respekten för människovärdet, som är lika för alla människor och från de individuella skillnader 
som gör alla människor unika. Detta är särskilt viktigt att människor som är i särskilt utsatta 
situationer kan känna sig respekterade vid kontakter med myndigheter och offentliga 
verksamheter. 

 Nämnderna är positiva till att utredningen lyfter bemötandet som en viktig del i 
socialtjänsten. Förvaltningslagens bestämmelser kring bemötande omfattar endast 
myndighetsutövningen och socialtjänstens uppdrag är så mycket större. Utan ett 
välfungerande bemötande vill och vågar inte medborgarna söka stöd och hjälp vid behov.
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14 En kunskapsbaserad socialtjänst

14.3.1 Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet 
Krav införs på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet. 

 Utvecklingen är önskvärd och det framgår av utredningen att man anser att det finns ett 
väl utbyggt och brett kunskapsstöd att ta del av och att det i de fall behöver anpassas kan 
göras inom de kunskapsstyrande myndigheterna ordinarie arbete. Det får dock beaktas att 
detta är ytterligare ett nytt krav som införs.  Att arbeta i överensstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet kommer inte att ske av sig själv utan kommer att kräva 
ekonomiska resurser för att kunna genomföra utbildning, implementering, fortbildning, 
anpassning till nya arbetssätt etc.

 Nämnderna efterfrågar en tydlig nationell vägledning avseende vilka arbetsmetoder som 
finns att tillgå för att socialtjänsten ska kunna arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap

14.4.6 Behov av översyn 
Utredarens förslag om att tillsätta en utredning för att göra en översyn av professionens roll och 
den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område är nödvändig, om krav på att 
socialtjänstens verksamhet ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet ska införas.

15 Nationell statistik 

15.10.4 En ny lag om socialtjänstdataregister
Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister – vilket medför att det finns ett centralt 
inhämtande av uppgifter som en del i att skapa en evidensbaserad socialtjänst, dvs vilka insatser 
har bäst nytta eller effekt. Ett socialtjänstdataregister med nationell statistik är av stor betydelse 
för att verksamheten ska kvalitetssäkras och kunna följas upp med regelbundna mätningar och 
beskrivningar av behov. Produktionen av statistik kan bli mer rationell verksamheten kan mäta 
produktivitet, en nytta för medborgaren vad skattepengar används till, nytta för forskning och 
utveckling. Utredningen lyfter fram att det finns risker med personnummerbaserad statistik. 
Datainspektionen och Socialstyrelsen har lämnat yttrande på de risker som identifieras.  Men ska 
verksamheten bedrivas kunskapsbaserat så behövs även bästa möjliga kunskap i form av data. 

 Nämnderna anser att en reglering av en utökad nationell statistik inom socialtjänstens 
område är godtagbar för vårt samhälle och proportionerlig i förhållande till det ingrepp i 
skyddet för den personliga integriteten som det innebär.

 Nämnderna ställer sig bakom vikten av att det finns en samlad bild av vilka insatser som är 
effektiva respektive verkningslösa. Det bör poängteras att även privata aktörer bör 
inkluderas i det evidensbaserade arbetssättet. En ökad mängd av statistik och 
uppföljningar befaras dock kunna öka den administrativa arbetsbelastningen för 
kommunen. 

 Det behövs samtidigt nationella grundkrav på verksamhetssystemens utformning. 
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16 Insatser till enskilda 

16.4.2 Ett mer ändamålsenligt begrepp än skälig levnadsnivå-  skäliga levnadsförhållande
Utredningen föreslår att begreppet skälig levnadsnivå ska ändras till skäliga levnadsförhållande i 
livsföringen utom vid ekonomiskt bistånd, där skälig levnadsnivå fortfarande ska gälla. Levnadsnivå 
är relevant vid ekonomiskt stöd som behöver kunna preciseras till en viss nivå men problematisk 
vid insatser som avser annat stöd där det som ska uppnås bara kan beskrivas genom individuella 
mål och olika sätt att uppnå dessa. Utredningen är tydlig med i att då det i uppdraget fanns uttalat 
en icke kostnadsdrivande lag så kan utredningen inte föreslå goda levnadsförhållande såsom det 
återfinns i LSS- lagstiftningen (Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade).

 Nämnderna anser att begreppet levnadsförhållande stämmer bättre överens med 
intentionerna om en individuell bedömning.  Levnadsförhållande är inte på samma sätt 
kopplat till en föreställning om mät- och jämförbara nivåer. Istället riktar det sig till de 
faktorer som kan bidra till att biståndet leder till önskade förändringar eller andra resultat. 

17 Insatser utan behovsprövning

17.3.2 och 173.3. Ny bestämmelse om insatser utan behovsprövning
Förslaget i en ny socialtjänstlag öppnar upp för att insatser ska kunna ges utan föregående 
behovsprövning med vissa undantag. I insatser utan behovsprövning ingår hemtjänst och 
korttidsboende dvs all äldreomsorg som inte är särskilt boende.

 Detta vill vård-och omsorgsnämnden reservera sig mot. Det kommer att bli 
kostnadsdrivande om den enskilde (eller dess närstående) avropar sådana insatser. Redan 
idag är korttidsboende generellt efterfrågat efter tex sjukhusvistelse och verksamheten ser 
att dessa insatser med all sannolikhet skulle öka vilket i sin tur blir mer kostnadsdrivande 
än att återvända till eget boende efter en sådan vistelse. Sådan vård är också ofta 
förknippad med hälso- och sjukvård där insatserna ibland överlappas. Risk att teamarbetet 
kullkastas i den sammanhållna vården som är under utveckling i verksamheten idag.  

 Matdistribution, trygghetslarm och hemtjänst kan sedan 2018 ges utan individuell 
behovsprövning. Nämnden har gjort bedömningen att det är kostnadsdrivande då det är 
efterfrågan och inte individens behov som avgör vilka insatser som ska sättas in. Den 
personliga omvårdnaden i hemtjänst sker också här i nära samverkan med kommunens 
hemsjukvård. En väl genomförd biståndsbedömning skapar tillit, trygghet och kontroll. Det 
nya förslaget riskera istället leda till en ökad differentiering mellan omsorg och vård, 
eftersom äldre ska kunna vända sig direkt till utföraren, även de privata, istället för att få 
en professionell behovsprövning av en biståndshandläggare. Både med tanke på de stora 
vårdbehoven 

204



[Skriv här]

sida 7

bland äldre, etiska avväganden och kommunernas ansträngda ekonomi borde behov av 
vård, omsorg och stöd få gå före efterfrågan.

 Det framstår vidare inte som självklart att utredningens förslag leder till ökad jämlikhet där 
människor ges lika möjligheter och rättigheter. En nationell vägledning kan underlätta 
införandet och minska risken för en ökad ojämlikhet mellan kommuner.

 I övrigt vad gäller insatser utan föregående behovsprövning så välkomnar nämnderna att 
bestämmelsen ger kommunen befogenhet, inte skyldighet. Därigenom begränsas inte det 
kommunala självstyret. 

19 Förtydligat barnrättsperspektiv 

19.5.1 Samtal med barn utan vårdnadshavarens samtycke 
Ett förtydligat barnrättsperspektiv finns som förslag i utredningen. Det innebär barnets rätt till 
fortlöpande information om sådant som är av betydelse i ärendet. Det införs även en 
kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets bästa så ska hänsyn tas 
till barnets åsikter. Socialtjänstens möjlighet att genomföra samtal med barn utan vårdnadshavares 
samtycke och utan vårdnadshavares närvaro stärks. Insatser kan sättas in utan vårdnadshavares 
medgivande. Utredningen föreslår att lämplig myndighet ges i uppdrag i att ta fram stödmaterial 
för sådana samtal under en förhandsbedömning. Placerade barn ska ges rätten till kontakt med 
föräldrar, syskon och andra närstående. Möjlighet till socialtjänstens uppföljning av ett barns 
situation efter avslutad insats eller efter beslut utan insats ska förlängas från två till sex månader. 
Utredningen föreslår att regeringen bör tillsätta en utredning om behovet av barnombud.

 Familjenämnden ställer sig bakom utredningens förslag.

20 Regleringen av äldreomsorgen

Utredningen vill inte ha en särreglering för äldreomsorgen. Sedan utredningen lämnats över så har 
regeringen i december uppdragit åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag (dir 2020:142). 
Uppdraget är att utreda långsiktiga förutsättningar, tydligt uppdrag samt sjukvård och medicinsk 
kompetens. Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om 
vård och omsorg om äldre som bland annat ska innehålla bestämmelser om en nationell 
omsorgsplan. Utredningen ska också överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången 
till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas i maj 2022.

 Vård och omsorgsnämnden avvaktar den tillsatta utredningen och kommenterar därför 
inte förslaget i detta slutbetänkande. 
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22 Ansvarsfördelning 

22.3.2 Utredningens förslag är att göra en översyn av ansvarsfördelningen mellan kommuner och 
regioner när det gäller missbruks- och beroendevården. Tydligare ansvarsgränser alternativt ett 
sammanhållet huvudmannaansvar skulle gynna den enskilde individen och bidra till en mer jämlik 
missbruks- och beroendevård.

 Familjenämnden ser positivt på förslaget

23 Förhållandet mellan socialtjänstlagen och annan lagstiftning 

23.5.1 Ändring av gynnande beslut
Förslag i utredningen att införa en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket gör det möjligt för 
nämnderna att, utöver det som regleras i Förvaltningslagen, ändra ett gynnade beslut om 
fortlöpande insatser vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde. 

 Ovanstående välkomnas av nämnderna i Tomelilla. Det finns ärenden då framtida 
förhållande är svåra att förutse och där den enskilde oroas av tidsbegränsade beslut då 
framtiden blir mer oviss.  

23.2.4 Utvidgad rätt för socialnämnden att delegera beslutanderätt 
 Det är en viktig fråga som utredningen behandlar när det gäller rätten att delegera, 

nuvarande 10 kap. 4 § socialtjänstlagen. Det är angeläget och av vikt att så få som möjligt 
involveras i beslutsfattandet i sådana känsliga ärenden som paragrafen räknar upp. Utöver 
de uppräknade ärendetyperna behöver beslut om utreseförbud enligt 31 a § LVU tillföras 
den nya paragrafen.

24 Handläggning och dokumentation 

24.7.3 Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ges i uppdrag att samordna föreskrifter och 
bedömningsinstrument så att en rättssäker och effektiv handläggning och dokumentation uppnås.

 Nämnderna tillstyrker förslaget då den stora och spridda mängden av regelverk, 
handböcker och bedömningsinstrument tar alltför mycket administrativ tid i anspråk som i 
stället borde komma den enskilde till del.
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/30

Datum 8 januari 2021

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) , kvartal 4 2020

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

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

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

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.
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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.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal 1 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-01-08

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/30

Datum 8 januari 2021

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 
4 2020

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

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.
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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.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-01-08

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/31

Datum 8 januari 2021

Rapportering av ej verkställda gynnande 
SoL beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL) - kvartal 4 
2020

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

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

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

För tredje kvartalet 2020 fanns inget att rapportera.
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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

Uppföljning
Nästa uppföljning sker efter kvartal 1 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-01-08

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/31

Datum 8 januari 2021

Statistikrapportering av ej verkställda 
gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL), kvartal 4 2020

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

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under fjärde kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO 
som ej verkställda.
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För tredje kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL att 
rapportera.

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.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-01-08.

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/4

Datum 7 januari 2021

Redovisning av delegeringsbeslut för 
december 2020

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – december: 139

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS dec 2020, handlingsid: Von 2021.2

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2020

Beslutskod Beskrivning Oktober November December
2000 Genomförandeplan ny 5 2 3

2010 Genomförandeplan uppföljning 26 15 27

2030 Genomförandeplan justerad 1

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 46 42 36

4003 Tillfällig insats 7 6

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 3

4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag
4102 Avlösarservice 4kap1§SoLavslag 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 16 10 8

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 4 8 10

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 9 2 5

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 4 1

4700 Telefonservice 4k1§ SoL bifall 1

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 9 7 5

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 2 1

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 5 4 7

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 5 2 5

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 4 8 8

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 2 1

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 1

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

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1 4

6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag
6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1 3 2

6300 Avlösarserv 9 § 5 LSS bifall 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1 1 1

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 1

6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall 1

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS delavslag 1 1

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

6900 Ersättning för sjuklön LSS §9p2 20 12 9

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 177 129 139
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Olof Hammar 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/3

Datum 20 januari 2021

Anmälningsärenden Von 2021-01-28

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

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige 14 december 2020

Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommunmed ändringen att 
devisen ska vara ”Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” samt 
att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.

Beslutsunderlag
Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.6

Reservation kf Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.8

Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.7
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Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

Kf § 159 Dnr KS 2020/153

Vision för Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” samt att ordet visionsfond ska 
ändras till visionsmedel.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
samt Mona Nihlén (V) reserverar sig i enlighet med bifogad reservation, 
handlingsid: Ks 2020.3905.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande 
år. Med anledning av det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. 
Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt innevarande år och har fördelats på 
tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog om 
framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i 
kommunfullmäktige, med dels en bakgrundsbeskrivning om vad som 
kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de olika förslag till 
vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. 

Därefter har ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision 
skett i förvaltningsledningen.

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett 
antal företag och enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision 
och vilka viktiga beståndsdelar de tycker den kan bestå av, vad de ser som 
viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de agrara näringarna 
fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn 
och ungdomar i arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds 
styrka och särart.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 159 forts.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår 
gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Inom ärendet föreslår förvaltningen även att Kommunfullmäktige fattar 
beslut om att i visionens anda utveckla en visionsfond med motsvarande 200 
tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de invånare, 
föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och 
förändra Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som 
uppmuntrar en “testanda”, men också förverkligandet av visioner och 
drömmar i vår kommun. 

Visionsfonden ska finnas för att vi tror att invånare och organisationer har 
motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot kommunens 
vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr 
för sitt projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen 
och utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén 
engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov som finns i 
kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och beslutas av 
en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och 
politiker i kommunen. 

Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat 
dokument, men ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går 
till ett stipendium för en ung människa med anknytning till Tomelilla som 
visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens riktning.

Ekonomiska konsekvenser
Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs 
får sannolikt inga stora negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, 
det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta med, inte minst ur ett utvecklings- 
och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent ekonomiskt 
arbete. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 159 forts.

Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att 
kommunen stöder och uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett 
driv att arbeta med innovationer i vår kommun.

Barnperspektivet
Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det 
kan göras på flera olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida 
arbetsformer och projekt med sikte på visionen. Det är också viktigt att det 
som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att involvera barn 
och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot 
Tomelilla 2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av 
uppväxtkommunen. Det i sin tur, även om man väljer att flytta, studera på 
annan ort osv, kan leda till att man vill återvända och/eller etablera sig i 
hemorten.

Miljöperspektivet
Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och 
gröna näringarna och ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha 
på Agenda 2030 och miljömässig hållbarhet.

Uppföljning
Visionen kommer att vara vägledande för Tomelilla kommuns arbete med 
mål, budget och en rad andra i högsta grad viktiga beslut. Visionen följs upp i 
varje årsredovisning, delårsbokslut, måldokument med mera.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 144/2020, handlingsid: Ks 2020.3176.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.2525.
Socialdemokraternas förslag till ny vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2909.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 159 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 144/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på 
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.

Sara Anheden (S) yrkar att visionen ska vara ”Vår gemensamma 
innovationskraft i Tomelilla på Österlen ger näring till hållbar tillväxt”, samt 
bifall till kommunstyrelsens förslag till devis och avslag på införandet av en 
visionsfond eller visionsmedel.

Per Gustafsson (SD), Mikael Holmberg (MP) och Carina Persson (L) yrkar 
bifall till Per-Martin Svenssons förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svensson med fleras förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för bifall till Per-Martin Svensson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anhedens förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 december 2020

Justerandes sign

§ 159 forts.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Per-
Martin Svensson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Maria Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Christer 
Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), 
Kjell Persson (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony 
Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Byggnadsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Valnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kommunikationschef Katrin Högborn
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Vision för Tomelilla kommun
Bakgrund

Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande år. Med anledning av 
det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt 
innevarande år och har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog 
om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i kommunfullmäktige, med dels 
en bakgrundsbeskrivning om vad som kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de 
olika förslag till vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. Därefter har 
ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision skett i förvaltningsledningen.

Så här har vi arbetat

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett antal företag och 
enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision och vilka viktiga beståndsdelar de 
tycker den kan bestå av, vad de ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de 
agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar i 
arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds styrka och särart. 

Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen geografisk varumärkesprofil som fokuserar på 
tre huvudrubriker, det kreativa, goda och naturliga Tomelilla. Det geografiska varumärket har tagit 
sitt avstamp i en passion för Tomelilla där vi på bred basis också utanför kommunen och i 
enkätform undersökt hur bilden av Tomelilla ser ut. Erfarenhet visar att bilden av en plats spelar 
roll, inte bara för stoltheten hos de som bor där, utan också för utvecklingsmöjligheterna hos 
företag, invånare och organisationer. Därför har detta breda underlag också ingått som ett 
bakgrundsmaterial i framtagandet av visionsförslaget.

Vi har via Sifos årliga målgruppsundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av ca 
45 000 personer per år, lärt oss om underliggande strukturer och segment kring hur befolkning i 
vårt område ser på sig själva och sin bygd. Undersökningen bygger på ett antal värderingar och 
påståenden som delar in Sveriges befolkning i olika segment genom beräkning av hur individer i 
de olika positionerna särskiljer sig eller liknar varandra avseende värderingar. Syftet var att bättre 
kunna förstå människors drivkrafter och motiv. Av undersökningen kan man utkristallisera två 
viktiga områden som kännetecknas av medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Under 
dessa båda rubriker finns drivkrafter som rättvisa och jämlikhet, öppenhet och tolerans, konst och 
kultur, delaktighet och gemenskap, ansvar och plikt, kunskap och engagemang, familj och 
solidaritet, hemkär och lojal, kontinuitet och tradition.
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Många organisationer utarbetar sitt visionsarbete utifrån klassiska kriterier som andel kvinnor och 
män, andel villaägare, socioekonomiska faktorer, storstads- eller landsbygdsbor etc. Det behöver 
inte vara fel, så länge det leder till ökad utveckling. Vi har valt ett bredare anslag och vill arbeta 
med en vision som uttrycker både särart och utveckling samtidigt som den tar sin utgångspunkt i 
det lokala, kulturella och historiska i vår kommun, därför har det varit viktigt att göra ett avstamp i 
dessa dimensioner.

Hur ska en vision utformas

Visionen ska vara en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med begreppet 
”banbrytande” är att den ska fokusera på ett önskvärt läge som ger energi åt framtida arbetsformer 
och mål att sträva mot. Den ska sikta långt fram och mot en eftersträvansvärd utveckling av vår 
särart. Samtidigt kan vi också styra med hjälp av vår vision och den underlättar vårt 
beslutsfattande. 

Visionen ska alltså handla om ett framtida tillstånd som vi när vi tänker, utreder och beslutar 
framåt tar med oss i arbetet, fördelat per styrelse-, nämnds- och verksamhetsområde. Vi sätter helt 
enkelt in visionen i ett sammanhang för att undvika att vi ser enskilda händelser och mål separat, 
utan också ser visionen så att det blir en kontinuitet i vår väg mot målen. Då blir också vägen dit 
mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.
Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det 
dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. När vi i framtiden i samband med våra 
tertialuppföljningar berättar om hur arbetet fortlöper och alla vet hur det går i arbetet mot visionen, 
hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra, ökar motivationen att fortsätta.

Grundprincipen är att göra det enkelt och integrerat i våra verksamhetssystem. Och egentligen är 
skillnaden inte så stor mot hur vi tänker privat – vilka drömmar har vi, hur vill vi leva om några 
år? 

Sammanfattningsvis ska en vision;

 Visa vägen framåt.
 Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid.
 Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör kommunen unik.
 Vara engagerande, stimulerande och motiverande för kommunen, dess näringsliv och 

besökare.
 Gärna tas fram av och i samverkan med nyckelpersoner, såväl internt som externt, 

eftersom visionen ska spegla organisationens själ och utvecklingspotential.
 Fungera både internt och externt.
 Inte vara så allmän, att den kunnat skrivas av eller fungera hos flera/flertalet kommuner.
 Vara kortfattad men inte vag.
 Vara tydlig och begriplig.
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 Vara ett destillat av – och lyfta fram – en nedbrytningsbar idé om kommunens utveckling, 
alltså idén om hur tjänster, produkter, tillväxt, livskvalitet m.m. kan förbättras.

 Kunna motivera.

Man kan även lägga till att en vision i sig inte är föremål för politiska ideologier, det är snarare 
vägen mot vision som kan uttryckas i form av olika politiska inriktningar och prioriteringar. 

Är vi i fas med vår omvärld och trendspanar vi bra?

Utvecklingstakten i dagens samhälle är hög och när det handlar om utveckling stöter vi ofta på 
ordet trend. Förvaltningen har valt att tolka kärnan i trendbegreppet som "förändring" eller hur 
samhället förändrar sig över tid. Det kan handla om mode, mat, kultur, design m.m. Men också om 
politik och ekonomi. Vissa av förändringarna blir bestående, medan andra är mera övergående och 
flyktiga. 

För att se en trend behöver vi ha en förmåga att förstå historien, beskriva vår nutid och bygga 
scenarion och se möjligheter för framtiden. Vi behöver hänga med och vara en del av vår samtid 
utifrån vad vi exempelvis;

 läst - informationsflödet idag är stort; det gäller därför att hitta de medier, tidningar, 
magasin, bloggar och hemsidor som bevakar området/områdena man är intresserad av att 
följa.

 sett och lyssnat till - på radio, på TV, föreläsningar etc. 
 upplevt då vi reser - nya intryck och nya upplevelser gör det möjligt att se skillnader. 
 frågat – genom ett brett enkätarbete och genom dialog med ett urval av invånare och 

företag. 

Vårt visionsarbete tar sin utgångspunkt ur Tomelillas historiska styrkor som kreativitet, dess 
näringar och kulturer. Det blir ganska tydligt att det finns en andel människor som söker sig till det 
hållbara, det gröna och till det kreativa. Det är alltså inom dess områden vi uppfattat att 
kommunens framtida vision bör ligga, samtidigt som den bör uttala en ambition om särart, spets 
och utveckling. 

Det blir också tydligt att den styrka och innovationskraft vi har inom vårt ganska mångfacetterade 
näringsliv och i de gröna näringarna förstärks av allt det som numera produceras och skrivs 
omkring hållbarhet, de agrara näringarna och den kreativitet som behövs i framtidens tillväxt- och 
bildningssamhälle. 

I det läge världen i skrivande stund är i, med en global pandemi, går det inte undvika att reflektera 
över vad framtiden kommer att innehålla då vi tagit oss ut på andra sidan. Vi har redan sett många 
områden där vi ”levlat” upp fortare än vad som troligen annars skulle ha skett. Gymnasieskolornas 
undervisningsform är ett exempel på en enormt snabb omställningsprocess som ur det offentligas 
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perspektiv skulle kunna liknas vid andra samhällsprocesser och förändrade strukturer vi sett 
utanför offentlig sektor, exv AirBnbs, Teslas, GretaThunbergs och Me Too-rörelsernas snabba 
uppkomst och utveckling. 

Det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer att lära oss att på samma sätt ställa om och 
utveckla våra verksamheter i andra former och annat tempo än de traditionella, ett slags nytt 
folkbildningsperspektiv. Inte nödvändigtvis i de strukturer vi under efterkrigsåren såg 
folkbildningen utvecklas, däremot lärandet och folkbildningen som sådan, men på nya arenor som 
troligen kommer vara både digitala och innovativa i olika former acceleratorer. Om vi tillåter oss 
att för en stund vara lite mer visionära vore det oerhört spännande att reflektera över vad som 
skulle hända med våra barn och ungdomars syn på sin hemkommun om de under den närmaste 10-
årsperioden aktivt med ordinarie utbildningsmål som grund dessutom konsekvent tog sitt avstamp 
i visionen Tomelilla 2030?

Vision och slogans

Många organisationer och företag blandar ihop slogans med vision, det är inte samma sak. 

De är dessutom lätta att blanda ihop, så där gäller det att vara försiktig. Risken är annars i det 
praktiska arbetet att man inte får en naturlig koppling mellan vision och mål och att man inte gör 
sitt jobb på djupet, att visionen blir alldeles för allmängiltig. Då fyller den inte sin funktion.

Vision, ledarskap och implementering

Allt mer behövs ledare som är både pedagoger och retoriker, som kan presentera visionen så att 
folk begriper den och känner att den är viktig. Det är som regel lättare att styra organisationer 
utifrån siffror än utifrån begrepp. Men en formulering, i det här fallet kommunens vision, kan säga 
mer än siffror samtidigt som den behöver vara lätt att komma ihåg och kortfattad. 

Alltför många organisationer har visioner som är floskler. Vanligast är kanske formuleringar i stil 
med att ”kunden/invånaren ska vara central” eller att ”man ska bli bäst”. I en kommuns 
grunduppdrag ligger redan att ha ett invånar-, besöks- och näringslivsfokus. Men en vision 
behöver vara mer specifik än så. Visionsbilden ska hjälpa både ledare och medarbetare att sortera i 
den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut. Sen 
har visionen en annan viktig funktion – att skapa kontinuitet. Då ser man också hur varje enskild 
händelse bildar en logisk händelsekedja så att man lättare kan välja bort det som inte är i linje med 
visionen och/eller våra mål. Den är alltså viktig för att undvika att upplevelsen av arbetet blir 
ryckigt – jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till?  

Ledare och chefer har det yttersta ansvaret för att visionen levandegörs. Idag är det mycket att ta 
hänsyn till hela tiden, så om ledare inte håller visionen levande, i sig och bland sina medarbetare, 
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är risken stor att vi fattar felaktiga beslut. Därför brukar man också tala om en vision som en 
symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation i organisationen kan du alltid ställa dig frågan 
om detta ligger i linje med vision och/eller mål och det vår politiska ledning uttalat? Är det 
strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet? 

Med andra ord – att arbeta med visionen innebär att arbeta med organisationskulturen, det är 
viktigt och får oss att arbeta åt samma håll.

Förslag om en visionsfond

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda utveckla en 
visionsfond med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de 
invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra 
Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som uppmuntrar en “testanda”, men 
också förverkligandet av visioner och drömmar i vår kommun. Visionsfonden ska finnas för att vi 
tror att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot 
kommunens vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr för sitt 
projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och utifrån hur nytt 
projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på 
ett eller flera behov som finns i kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och 
beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och politiker i 
kommunen. Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat dokument, men 
ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går till ett stipendium för en ung människa 
med anknytning till Tomelilla som visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens 
anda.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Ekonomiska konsekvenser
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Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs får sannolikt inga stora 
negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta 
med, inte minst ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent 
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att kommunen stöder och 
uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår 
kommun.

Barnperspektivet

Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det kan göras på flera 
olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida arbetsformer och projekt med sikte på 
visionen. Det är också viktigt att det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att 
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot Tomelilla 
2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur, 
även om man väljer att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända 
och/eller etablera sig i hemorten. 

Miljöperspektivet

Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och gröna näringarna och 
ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha på Agenda 2030 och miljömässig 
hållbarhet.
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Reservation ärende 9 – Vision för Tomelilla kommun

Sedan mer än ett år tillbaka har arbetet med att ta fram en ny vision för Tomelilla kommun 
pågått. Under arbetets inledning var endast kommunstyrelsens ordinarie ledamöter inbjudna 
att delta. När fullmäktiges ledamöter och ersättare i mars i år kallades till en dialog för 
utformning av ny vision var deltagandet mycket sparsamt från de inbjudna. Inga handlingar 
skickades heller ut så att partigrupperna kunde förbereda sig. 

Visionen är i allra högsta grad en politisk fråga. Sedan fullmäktigemötet i mars har arbetet 
med Visionen i princip stått stilla och ingen mer politisk dialog har genomförts. Den 2 
september kom frågan upp på KSAU som en dialog och ett förslag från 
tjänstemannaorganisationen presenteras. Vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 
beslutar en oenig församling att anta visionen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det får betraktas som ett stort misslyckande 
att den nu antagna visionen inte stöds av alla fullmäktiges partier. Den process som legat till 
grund för beslutet kan heller inte anses vara tillräcklig då endast en begränsad del av de 
förtroendevalda haft möjlighet att vara delaktiga. 

För att en vision ska kunna kallas för vision krävs det ett driv framåt. Något sådant finns inte i 
den nu beslutade visionen, det är en formulering av tillståndet här och nu. Istället borde 
visionen varit formulerad enligt följande:

Vår gemensamma innovationskraft i Tomelilla på Österlen ger näring och hållbar tillväxt.

Mot bakgrund av detta reserverar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sig emot beslutet.

Sara Anheden Mona Nihlén
Vice gruppledare Gruppledare
Socialdemokratiska KF-gruppen Vänsterpartiet
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