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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 18 februari 2021

Dialoger och informationsärenden 2021-
02-25

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 och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden.

Övrigt
Övrig information från socialchef och omsorgschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-18

Stöd och omsorg

Olof Hammar
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Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 2 Dnr VON 2021/17

Riskanalys och revisionsplan 2021

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

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta 
fram en förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för 
distribution till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder.
Vård och omsorgsnämnden kommer särskilt beröras av den fördjupade 
granskning som ska ske av arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. 
Dessutom har vård och omsorgsnämnden valts ut att tillsammans med 
kommunstyrelsen, familjenämnden och byggnadsnämnden ingå i 
granskningen gällande arbetet mot otillåten påverkan mot förtroendevalda 
och tjänstemän.
Eventuellt kan nämnden även direkt beröras av uppföljningen av de 
fördjupade granskningar som ingick i revisorernas ansvarsprövning för 2019 
då följande granskades:

- Granskning av bygglov
- Granskning av avyttring av inventarier
- Granskning av kostenheten

- Uppföljning skolresultat
- Intern kontroll

- Färdtjänst

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Vonau 
2021.317.
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla-förkortad version, 
handlingsid: Von 2021.69
Revisorerna § 4/2021, Riskanalys och revisionsplan 2021. handlingsid: Von 
2021.68.

Tidigare behandling
Revisorerna § 4/2021
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109.

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Tomelilla kommuns
revisorer
Riskanalys och revisionsplan 2021
FASTSTÄLLD 2021-01-19
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte 
kapitel. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av 
god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 
revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer 
enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i 
de juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig 
om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I enlighet 
med KL prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett årligt 
anslag. För revisorerna gäller ett av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med 
kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnderna. 
Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. Revisorerna 
fortbildar sig bl.a. genom riktade utbildningsinsatser, studiebesök, 
deltagande i seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra 
kommuner och Regioner.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 
uppdelad i fyra delar – planera, granska, bedöma och avrapportera. 
Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de 
granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.
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Revisorernas uppdrag forts

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer/revisorer 
och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i kommunalförbund 
och finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har 
betydelse för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. 
hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i 
form av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar 
ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som 
individuellt för enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är 
utgångspunkten.
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Revisionsplan 2021
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Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och 
väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd omvärldsanalys, riskanalys, grundläggande 
granskning av nämnder och styrelse och resultaten av tidigare granskningar m.m. 

Revisionsplan år 2021

Granskning Ansvarig nämnd

1. Granskning av delårsrapport Samtliga

2. Granskning av årsredovisning Samtliga 

3. Grundläggande granskning av nämnder och styrelse Samtliga

4. Uppföljning av 2019 års granskningar Berörda nämnder

5. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorg

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden

6. Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
familjenämnden och byggnadsnämnden

7. Granskning av fastighetsunderhåll samt underhåll av 
grönytor

Samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 4 Dnr KS 2020/215

Riskanalys och revisionsplan 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 
2021 samt vad som ligger till grund för valet av granskningar. 
Revisionsplanen och valet av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen 
på den grundläggande granskning som genomförts 2020 av kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de 
samma.
Revisorerna beslutade den 10 december 2020, Rev § 60/2020, att 
återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan för 2021 till KPMG 
AB. Det beslutades att ärendet skulle behandlas på nytt på dagens 
sammanträde och KPMG AB fick också i uppdrag att utarbeta förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som planeras att 
genomföras under 2021. KPMG har till dagens sammanträde bifogat en 
uppdaterad riskanalys och revisionsplan för 2021 samt förslag till 
projektbeskrivningar enligt beslutet den 10 december.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.xxx

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12, handlingsid: 
Ks 2021.111
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla, handlingsid: Ks 
2021.109
PP Granskning av fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.112
Granskning av otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän, 
handlingsid: Ks 2021.113
PP Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2021.108
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version, 
handlingsid: Ks 2021.110

Tidigare behandling
2020-12-10: Revisorerna § 60/2020
Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Ks 2020.3928

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna beslutar enligt förslag till 
beslut men dessutom ger KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad 
version av revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder och att den förenklade versionen 
ingår i dagens beslut eftersom det är utvalda delar av den fullständiga 
revisionsplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Ulla-Christina Lindberg föreslår vidare att projektplanen för granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg ska kompletteras med 
frågor gällande covid-19 pandemin och införandet av heltid som norm.

Slutligen föreslår Ulla-Christina Lindberg att man ger KPMG AB i uppdrag 
att till nästa sammanträde den 17 februari presentera en projektplan gällande 
uppföljningen av 2019-års granskningar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt 
förslag till beslut samt enligt Ulla-Christina Lindbergs tilläggsförslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
KPMG AB, Ida Brorsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 3 Dnr VON 2021/20

Verksamhetsplan 2021 vård och omsorgsnämnden

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

Ärendebeskrivning
I verksamhetsplanen för 2021 beskriver stöd och omsorg följande:

Verksamhetens uppdrag
Omvärldsbevakning som berör verksamheten
Nulägesanalys
Vad verksamheten vill uppnå
Vad som behöver göras 2021 och vem som är ansvarig
Långtidsplanering

Ekonomiska konsekvenser
Att informera nämnden om förvaltningens verksamhetsplan får inga 
ekonomiska konsekvenser

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

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

Uppföljning
Planen kommer följas upp löpande inom verksamheten. Någon formell 
uppföljning i nämnden av verksamhetsplanen sker inte.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Vonau 
2021.318.
Verksamhetsplan 2021 vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 
2021.143.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Vård- och omsorgsnämnden 
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Verksamhetsplan 2021 1 

 

Verksamhetsplan 2021 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Vård- och omsorgsnämnden     

Innehåll 

Vad är vårt uppdrag? ......................................................................................................................... 2 

Omvärldsbevakning ........................................................................................................................... 3 

Nulägesanalys ..................................................................................................................................... 5 

Vad vill vi uppnå? ............................................................................................................................... 6 

Vad behöver vi göra? ......................................................................................................................... 7 

Vad planerar vi för på längre sikt? .................................................................................................10 
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Verksamhetsplan 2021 2 

 

Vad är vårt uppdrag? 

Stöd och omsorg 

Missbruksvård 

Barn- och ungdomsvård 

Familjerätt 

Öppenvård 

Integrationssamordning, stödboende 

Administrativt ansvar för vuxenutbildning och svenska för invandrare 

Arbete och försörjning 

Träffpunkter 

Hemtjänst 

Boendestöd för personer med funktionsvariation 

Personligt ombud 

Särskilt boende för äldre 

Korttidsboende 

Anhörigstöd- öppen verksamhet, växelboende, avlastning i hemmet och dagverksamhet 

LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn 

Hemsjukvård 
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Verksamhetsplan 2021 3 

 

Omvärldsbevakning 

Omvärldshändelse Effekt för oss 

Heltidsarbete som norm Att ställa om från en 
deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation. Minska 
antalet visstidsanställda samt 
öka rörligheten av 
medarbetarna i verksamheten. 

Digitalisering Kan skapa oro och osäkerhet 
i verksamheten. Digitalt 
utanförskap är en realitet för 
flera av nämndernas 
målgrupper, som därmed kan 
få svårt att använda digitala 
tjänster och service. 

Kompetensförsörjning Bristyrken inom flera av 
verksamhetens områden. 
Högre arbetsbelastning på 
grund av brist på kompetens 

Lågkonjunktur eller inbromsning av högkonjunktur Ökat behov av 
försörjningsstöd och/eller 
behov av 
arbetsmarknadsinsatser. Även 
utmanande att få medborgare 
självförsörjande när andra 
ersättningssystem upphör 
eller förändras. 

Psykisk ohälsa i alla åldersgrupper Medborgarnas ökade behov 
av stöd bidrar till att 
verksamheten kräver en 
annan kompetens och 
samverkan. 

Demografin Från att leverera till att 
facillitera. Ställer stora krav på 
att snabbt anpassa 
verksamheten efter behov. 

Ändringar i lagstiftning och/eller tillämpning Ställer stora krav på 
omvärldsbevakning och 
anpassning av våra 
verksamheter. 
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Verksamhetsplan 2021 4 

 

Pandemi Verksamheten arbetar med 
ett förhöjt beredskapsläge 
och snabba prioriteringar 
krävs 
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Verksamhetsplan 2021 5 

 

Nulägesanalys 

Styrkor Möjligheter 

Verksamheten arbetar över gränserna Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet 

Finns förändringsvilja Ökat samarbete mellan verksamheter och 
individer. 

Vana vid förändringar Närheten till medborgarna 

Korta beslutsvägar Ledarskapsutveckling 

Bred kompetens Facillitera (underlätta) istället för att leverera 

Engagerade medarbetare Arbeta rehabiliterande för ökad 
självständighet 

Svagheter Hot (risk) 

Sårbarhet vid frånvaro Personalomsättning 

Brist på stödresurser Frånvaro 

Digital omognad Upplevd hög arbetsbelastning 

Digital infrastruktur Arbeta i stuprör 

Mycket tradition i tjänsterna Tar inte tillvara på möjligheter tex digitala 
lösningar 

 Pandemins påverkan på verksamheten 
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Verksamhetsplan 2021 6 

 

Vad vill vi uppnå? 

Kommuninvånarnas delaktighet och inflytande 

Individuella behov ska i större utsträckning styra insatserna 

Samarbetet med civilsamhället ska utvecklas 

Verksamheten ska kännetecknas av god kvalitet och ge medborgarna ett gott bemötande 

Verksamheten strävar till en god ekonomisk hushållning 

Stöd och omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare 
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Verksamhetsplan 2021 7 

 

Vad behöver vi göra? 

Mål/uppdrag/viktig satsning 
etc 

Aktivitet Ansvarig När ska 
det vara 
klart? 

Status 

Grön Arena- ge medborgaren 
möjlighet till upplevelse till natur 
och djur. 

Ta tillvara på 
miljön för samtliga 
målgrupper 

Daniel 
Nilsen 

  

Samarbeta med föreningar och 
civilsamhället 

Verksamheterna tar 
initiativ till dialog 
och samarbete 

Samtliga 
chefer 

  

Digitalisera och automatisera 
samtliga arbetssätt och processer 
som är möjliga och ger ett 
mervärde 

Enheterna ska 
genomlysa sina 
verksamheter. 
Prova och 
utvärdera nya 
arbetssätt och 
lösningar. 

Samtliga 
chefer 

  

Undvika externa placeringar och 
möjliggöra kvarboende 

Utveckla effektiva 
hemmabaserade 
lösningar 

Isabell Ahl   

Alla ska vara i sysselsättning- 
minskat försörjningsstöd eller i 
rätt ersättningssystem 

Anpassade 
vuxenutbildningar, 
kontakt med 
näringsliv, praktik, 
externa samarbeten 

Tina 
Svensson 

  

Att fortsätta arbetet med 
Heltidsarbete som norm 

Att ställa om från 
en 
deltidsorganisation 
till en 
heltidsorganisation, 
utan ökade 
kostnader och med 
bibehållen kvalitet 

Patrik Sikt   

Att implementera tillitsbaserad 
ledning och styrning 

Genom 
månadsanalyser, 
nulägeskoll och 
verksamhetsplaner 
involveras alla 
medarbetare i det 
ständiga 
förbättringsarbetet. 

Camilla 
Andersson 
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Verksamhetsplan 2021 8 

 

Att implementera 
kvalitetsledningssystemet 

Att möjliggöra att 
samtliga processer, 
rutiner och 
koncept är 
lättåtkomliga 
digitalt för alla 
medarbetare 

Christel 
Nilsson 
och Daniel 
Nilsen 

  

Att gå från att leverera till att 
facillitera (underlätta) 

Arbeta vidare med 
Nyby plattformen 
och öppna upp den 
för stort deltagande 
av föreningar, 
företag och 
invånare. Se över 
uppdragen och 
utreda om vi ska 
låta någon annan 
utföra delar av 
tjänster. 

Samtliga 
chefer 

  

Att arbeta rehabiliterande med 
målet ökad självständighet 

Att fortsätta 
utveckla konceptet 
trygg hemma inom 
äldreomsorgen, 
intensivt 
hemmabaserat 
familjearbete inom 
BoF samt 
användandet av det 
digitala stödet 
inom vuxen 
missbruk. 

   

Upphandling personlig assistans Upphandling enligt 
LOV 

Christel 
Nilsson 

  

LSS korttidsvistelse i egen regi Starta upp 
verksamheten på 
Dalgatan 3 

Patrik Sikt November  

Särskilda uppdrag     

Vård- och omsorgsnämnden     

Äldreomsorglyftet Kompetenshöjande 
insats för de som 
saknar formell 
kompetens både 
tillsvidare och 
vikarier ingår 

Patrik Sikt   
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Äldreomsorgssatsning Arbeta med 
utveckling av 
digaliseringen och 
kompetenshöjande 
insatser 

Patrik Sikt   

Måltidsvän Implementera det 
koncept som 
arbetats fram 

Patrik Sikt   

Unga i omsorgen Implementera 
konceptet 

Daniel 
Nilsen 

  

     

Familjenämnden     

Utreda ytterligare lämpliga 
stödåtgärder för individer som inte 
har den förväntade utvecklingen i 
SFI och utvärdera arbetsformerna 
AME och IFO. 

Individuell 
uppföljning och 
utvärdera arbetet 
mellan IFO och 
AME 

Tina 
Svensson 

Förslag på 
åtgärder 
30/4 

 

Familjecentral Undersöka lokaler 
och 
kostnadsförslag 
samt samverkan 
med primärvården 

Camilla 
Andersson 
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Vad planerar vi för på längre sikt? 

Nytt verksamhetssystem ska upphandlas för både VoO och IFO. Implementering sker 

tidigast i sista kvartalet av 2021 

Behovet av fler demenslägenheter bör utredas och planeras framåt. 

Ny socialtjänstlag from 2023 vilket kan påverka verksamheten avsevärt. 

Kommunen kan komma att bli aktör åt Arbetsförmedlingen from 2022. 

Ny förordning MDR kan påverka hjälpmedelshanteringen inom verksamheten. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 6 Dnr VON 2021/15

Plan för Avtals- och verksamhetsuppföljning 2021.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2021 för uppföljning av 
avtal som upphandlats inom vård och omsorg samt verksamhetsuppföljning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd 
ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för 
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Planen för 2021 års uppföljning har utarbetats av verksamheten och 
redovisas i särskilt dokument med handlingsid: Von 2021.142

Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för 
nämnden i september. 

Ansvarig för uppföljningen är kvalitetschef samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen ska granska att de upphandlade verksamheterna motsvarar det 
som upphandlats vilket är ett krav för en god ekonomisk hushållning.

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

Miljöperspektivet
Detta perspektiv har beaktats genom att uppföljning görs av att 
verksamheterna inom vård och omsorg levererar tjänster med god kvalitet till 
medborgare vilket bidrar till en socialt hållbar utveckling.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

Uppföljning
Uppföljning av planen sker av nämnden i september 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2021 för uppföljning av 
avtal som upphandlats inom vård och omsorg samt verksamhetsuppföljning.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-27, handlingsid: 
Von 2021.333
Vård- och omsorgsnämndens plan för avtals- och verksamhetsuppföljning 
2021, handlingsid: Von 2021.142
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Stöd och omsorg

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 1 av 2

Plan 2021 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som 
utförs av privata utförare samt verksamhetsuppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan för 2021 för uppföljning av avtal inom vård 
och omsorg samt verksamhetsuppföljning.  

Ärendebeskrivning
Vård -och omsorgsnämnden antar varje år en plan för uppföljning för de verksamheter som 
konkurrensutsatts i enligt med lagen om offentligt upphandling 2016:1145 (LOU). 
Kommunfullmäktiges program med mål och riktlinjer ligger till grund för planen. 

För att utförare ska behandlas efter likvärdiga principer krävs att uppföljning sker på lika 
villkor för alla utförare. Kravet på uppföljning gäller därför även för motsvarande 
utförarverksamhet som bedrivs i egenregin.

Syftet med uppföljningen är att följa upp i vilken utsträckning som leverantörerna uppfyller de 
krav som ställts i avtalen. Då huvuddelen av vård -och omsorgs avtalskrav också är lagstyrt 
och reglerat i föreskrifter väljer nämnden i sin årliga plan att fokusera granskningen på vissa 
kvalitetsområden. Målet med uppföljningen är förutom avtalsuppfyllelse och en jämlik vård 
och omsorg även att stimulera samtliga utförare att förbättra kvaliteten på verksamheten.

Förutom nämndens årliga plan görs också andra uppföljningar;
- Uppföljningar genom kvalitetsberättelser – halvårsvis och årlig
- Resultat av den nationella brukarundersökningen- årlig
- Öppna jämförelser – helårsvis 
- Uppföljning av måluppfyllelse- halvårsvis
- Uppföljning av individärende – löpande av myndigheten
- Uppföljning på förekommen anledning – vid inkommande signaler om brister
- Analys av negativa händelser, Lex Sarah och klagomål och synpunkter

Pågående avtal:
 Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Byavången och 

hemtjänstområde Centrum
  Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Valkyrian och 

hemtjänst Söder. 
 Avtal med Tunstall Nordic om mottagning av larmanrop i ordinärt boende samt inköp 

av trygghetstelefoner, tillbehör och registrerings-och övervakningssystem. 
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Stöd och omsorg

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 2 av 2

Prioriterade granskningsområden 2021 för särskilt boende och hemtjänst i ordinärt 
boende: 

- Granskning av att alla medarbetare har god kännedom om och följsamhet till 
rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. 

- Granskning av hur enheterna samverkar vid insatser som utförs både av 
dag/kvälls personal och nattpersonal samt vid växelvård. 

- Granskning av hur och i vilken omfattning välfärdsteknik används för att 
utveckla verksamheterna. 

- Granskning av att läkemedelshanteringen på boenden följer medicinskt 
ansvarigs rutiner. 

Uppföljningsmetod; enkäter, intervjuer och granskning av dokumentation. 

Avtalsuppföljning med Tunstall Nordic: 
- Larmmottagningen ska vara trygg och säker. Samtliga uppringningar ska 

besvaras. 
Uppföljningsmetod; analys av felanmälning och negativa händelser.

Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för nämnden i 
september.  

Ansvarig för uppföljningen är kvalitetschef samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 7 Dnr VON 2020/59

Motion angående höjt förbehållsbelopp

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för 
den gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av 
vård -och omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt 
förbehållsbelopp, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Deltar inte i beslutet
Peo Örnsved (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, Ksau § 
280/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.

Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion om höjt 
förmånsbelopp för dem med lägst inkomst med följande lydelse:

” Av våra äldre finns det många som lever på ytterst låg pension, som varje 
månad kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen 
för dessa personer, dock blev resultatet för många att det trots ökningen blev 
mindre över i plånboken eftersom kostnaderna ökade mer.

Ett exempel ur verkliga livet:
2019 betalade en boende på Valkyrian med garantipension 9 675 kronor per 
månad för hyra, hemtjänst och måltider efter att reducering för maxtaxa 
skett. Garantipension tillsammans med bostadstillägg utbetalades efter skatt 
med 12 746 kronor. Det gav denna pensionär 3 071 kronor varje månad att 
lägga på allt övrigt, som hygienartiklar, mobilabonnemang, tidningar, 
rengöringsmedel, resor, läkarbesök etc.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

2020 hade samma persons pension ökat så att det utbetalades 12 926 kronor 
varje månad. Dock hade kostnaden för boendet på Valkyrian tillsammans 
med hemtjänst och måltidsabonnemang ökat till 10 215 kronor, vilket sänkte 
det disponibla överskottet till 2 711 kronor, alltså en minskning med 311 
kronor eller nästan 12 procent.
Framförallt är det personer med garantipension som är i behov av 
matdistribution som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop 
ekonomin. Dessa personer har sällan något annat val än att köpa sin mat 
genom kommunen, och matpriserna har ökat i en betydligt högre takt än 
pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har 
råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en korrekt och näringsrik 
kost, kan bli både plågsamma och kostsamma.

För att skapa en mer rättvis fördelning för dessa personer med lägst inkomst, 
samtidigt som vi undviker att ge subventioner till enskilda grupper, anser vi 
att förbehållsbeloppet bör höjas. Att höja förbehållsbeloppet, alltså det 
belopp som enligt Socialtjänstlagen ska finna kvar efter att boendekostnader 
och avgifter är betalda, innebär att personer som har det sämst ställt 
ekonomiskt kan få det lite bättre.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför, att förbehållsbeloppet 
i kommunen höjs med 500 kronor per månad för att ge de med lägst inkomst 
en rimligare vardag.”

Kvalitetschef Christel Nilsson föreslår att vård och omsorgsnämnden 
yttrar sig enligt följande:
Förbehållsbeloppet för år 2020 var för ensamstående 5 339 kronor och 
används för att beräkna den enskildes avgiftsutrymme. Det är 
avgiftsutrymmet som avgör vad nämnden kan ta ut i avgift av den enskilde 
för vård och omsorgen. Det säger däremot inte att den enskilde faktiskt ska 
ha kvar beloppet i börsen när avgifterna är betalda, vilket också exemplet i 
motionen visar. 

Även inkomsthöjningar påverkar avgiftsutrymmet så att detta ökar när 
inkomsten/pensionen/bostadstillägget höjs.  Så effekten blir att 
subventionen minskas och den enskilde kan då betala mer i avgift för sin 
vård och omsorg. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

När den enskildes avgiftsutrymme räknas fram dras boendekostnaden 
förbehållsbeloppet ifrån inkomsten. Skillnaden mellan dessa poster avgör vad 
den enskilde kan betala i avgift. 

Vid positivt avgiftsutrymme påverkas privatekonomin positivt av en 
höjning
Personen i motionens exempel antas ha ett visst positivt avgiftsutrymme t.ex. 
1000 kr och betalar då 1000 kronor i avgift. Då hemtjänstavgiften för särskilt 
boende är 2125 kr dvs enligt maxtaxetaket subventionerar nämnden avgiften 
med 1125 kronor i månaden. Med ett höjt förbehållsbelopp på 500 kronor 
skulle samma person minska sin avgift med 500 kronor i månaden. 
Samma effekt blir det för de som har en högre inkomst och ett 
avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet med 500 kronor och alltså 
har en högre betalningsförmåga. Båda grupperna skulle få en minskad avgift 
vilket påverkar deras ekonomi positivt. 

Den som har negativt avgiftsutrymme får ingen positiv effekt på sin 
privatekonomi
Det finns en grupp vars ekonomi inte förbättras av ett förhöjt 
förbehållsbelopp. Det är personer som har ett negativt avgiftsutrymme. Hela 
avgiften reduceras och därför får ett förhöjt förbehållsbelopp som ju används 
just för att räkna fram avgiftsutrymmet eller betalningsförmågan inte någon 
förbättring av ekonomin. De får bara ett ännu större negativt 
avgiftsutrymme. 

Vid en manuell granskning av 55 boendes avgiftsutrymme så ser 
fördelningen ut enligt följande:
42 % har ett negativt avgiftsutrymme 
48 % har ett positivt avgiftsutrymme som är mindre än maxtaxebeloppet
10 % har ett avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet  

Urvalet är gjort på boende på två av de fyra särskilda boenden och visar att 
en stor del har ett negativt avgiftsutrymme vars ekonomi inte skulle 
förbättras av förslaget.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

Individuellt förhöjt förbehållsbelopp 
Enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 8 ska kommunen höja minimibeloppet i 
skälig omfattning om den enskilde har extra eller förhöjda omkostnader. 

- Förhöjt förbehållsbelopp för matkostnader
Minimibeloppet för livsmedelskostnader täcker inte de extra 
kostnaderna för den som behöver köpa sin mat av kommunen. 
Förbehållsbeloppet höjs därför med mellanskillnaden mellan de två 
posterna f.n. 1174 kr per månad för de som bor i särskilt boende. 
Även för personer i ordinärt boende med matdistribution höjs 
förbehållsbeloppet. 

- Förhöjt förbehållsbelopp för merkostnader p.g.a. funktionshinder
Den som kan visa att den har kostnader till följd av sin 
funktionsnedsättning som inte täcks av merkostnadsersättning från 
SFB kan ansöka om förhöjt förbehållsbelopp. Det ska vara särskilda, 
varaktiga omständigheter där kostnaden överstiger 200 kr/månad till 
exempel för den som har kostnader för god man, specialkost, 
rehabilitering eller underhållskostnad för barn. 

Kommunen har ingen skyldighet att betala ut kontanter om avgiftsutrymmet 
är negativt men har alltså en skyldighet att höja det individuella 
förbehållsbeloppet om den enskilde har fördyrande omkostnader. 

Den enskilde kan alltid överklaga avgiftsbeslut med förvaltningsbesvär. 

Det finns kommuner som valt alternativet att subventionera hyra och 
måltidskostnader vilket påverkar den enskildes ekonomi positivt. 

Ekonomiska konsekvenser
En generell höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor skulle innebära 
ett inkomstbortfall på drygt 1, 3 miljoner kronor per år för vård och 
omsorgsnämnden. 
Beräkningen bygger på en manuell simulering och överslagsberäkning och är 
inte exakta.  
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

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

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

Uppföljning
Kommunens taxor och avgifter revideras årligen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för 
den gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av 
vård -och omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt 
förbehållsbelopp, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-01-28, handlingsid: Von 
2021.334
Ksau § 280/2020 Motion angående höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Von 
2020.927

Tidigare behandling
Ksau § 280/2020 Motion angående höjt förbehållsbelopp

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) yrkar på att att Vonau beslutar att föreslå vård och 
omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Marianne Åkerblad (M) yrkar på att Vonau beslutar enligt förvaltningens 
förslag, dvs att föreslå vård och omsorgsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka motionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att Vonau beslutar enligt Marianne 
Åkerblads yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

Ksau § 280 Dnr KS 2020/198

Motion angående höjt förbehållsbelopp

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

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion om höjt 
förmånsbelopp för dem med lägst inkomst med följande lydelse:

” Av våra äldre finns det många som lever på ytterst låg pension, som varje 
månad kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen 
för dessa personer, dock blev resultatet för många att det trots ökningen blev 
mindre över i plånboken eftersom kostnaderna ökade mer.

Ett exempel ur verkliga livet:
2019 betalade en boende på Valkyrian med garantipension 9 675 kronor per 
månad för hyra, hemtjänst och måltider efter att reducering för maxtaxa 
skett. Garantipension tillsammans med bostadstillägg utbetalades efter skatt 
med 12 746 kronor. Det gav denna pensionär 3 071 kronor varje månad att 
lägga på allt övrigt, som hygienartiklar, mobilabonnemang, tidningar, 
rengöringsmedel, resor, läkarbesök etc.

2020 hade samma persons pension ökat så att det utbetalades 12 926 kronor 
varje månad. Dock hade kostnaden för boendet på Valkyrian tillsammans 
med hemtjänst och måltidsabonnemang ökat till 10 215 kronor, vilket sänkte 
det disponibla överskottet till 2 711 kronor, alltså en minskning med 311 
kronor eller nästan 12 procent.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 november 2020

Justerandes sign

§ 280 forts.

Framförallt är det personer med garantipension som är i behov av 
matdistribution som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop 
ekonomin. Dessa personer har sällan något annat val än att köpa sin mat 
genom kommunen, och matpriserna har ökat i en betydligt högre takt än 
pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har 
råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en korrekt och näringsrik 
kost, kan bli både plågsamma och kostsamma.

För att skapa en mer rättvis fördelning för dessa personer med lägst inkomst, 
samtidigt som vi undviker att ge subventioner till enskilda grupper, anser vi 
att förbehållsbeloppet bör höjas. Att höja förbehållsbeloppet, alltså det 
belopp som enligt Socialtjänstlagen ska finna kvar efter att boendekostnader 
och avgifter är betalda, innebär att personer som har det sämst ställt 
ekonomiskt kan få det lite bättre.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

att förbehållsbeloppet i kommunen höjs med 500 kronor per månad för att 
ge de med lägst inkomst en rimligare vardag.”

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 149/2020, handlingsid: Ks 2020.3665.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 149/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Vård och omsorg

 

Bilaga till svar på motion om höjt förbehållsbelopp.  

 

Person 1 bor i villa och har ett negativt avgiftsutrymme och betalar därför ingen 
avgift för hemtjänst, trygghetslarm och hjälpmedel. Endast avgift för samtalskostnad 
och middagsabonnemanget. En höjning av förbehållsbeloppet ökar bara det negativa 
avgiftsutrymmet.   

 

Beräkning av avgiftsutrymme kr/mån        

           
Aktuell inkomst efter skatt  11 525      
Boendekostnad  -9168        
Minimibelopp  -6338 förhöjt med mellanskillnaden för kost     
Avgiftsutrymme=  -3981        

 

 

Person 2 bor i särskilt boende och betalar det belopp som hen har i  
avgiftsutrymme (989 kr) för vården och omsorgen på boendet,   
samt hyra 5517 kr och måltidsabonnemang 3564 kronor.  
En höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor minskar avgiftsutrymmet och  
därmed sätts avgiften ner med motsvarande belopp. Hen får en ökning på 500 kronor 
för sina levnadsomkostnader.   

 

Aktuell inkomst efter skatt  12 953 inkl bostadstillägg     
Boendekostnad  -5517        
Minimibelopp  -6447 förhöjt med mellanskillnaden för kost     
Avgiftsutrymme  989        

 

Person 3 bor också i särskilt boende men har ett negativt avgiftsutrymme och betalar 
därför ingen omvårdnadsavgift. Hen har samma kostnader som person 2 för hyra 
och mat. En höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor ökar endast det negativa 
avgiftsutrymmet. 
 

Aktuell inkomst efter skatt  8 418   
Boendekostnad  -5517     
Minimibelopp  6447 förhöjt med mellanskillnaden för kost  

Avgiftsutrymme  -3456     
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Vård och omsorg

 

Person 4 bor i bostadsrätt och betalar full avgift för sin hemtjänst då hen har ett 

avgiftsutrymme som överstiger maxavgiften på 2125 kronor  

Aktuell inkomst efter skatt  13 081      
Boendekostnad  -5180        
Minimibelopp  -5373        
Avgiftsutrymme  2528        

           

 
En höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor minskar avgiftsutrymmet till 2 028 kronor.  
I detta ärende minskas därför avgiften med 97 kronor (2125 minus 2028= 97 kronor).  
 
 
 
Nedan visas hur inkomsten och bostadskostnaden räknats fram för person nr 4.   
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 8 Dnr VON 2020/5

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens 
genomförda intern kontroll 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
genomförd intern kontroll för 2020 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetschefen har i särskilt dokument, handlingsid Von 2021.309 gjort en 
sammanställning av genomförd intern kontroll för 2020 enligt beslutad 
internkontrollplan.

Intern kontrollplanen för 2020 beslutades av nämnden den 27 februari 2020, 
Von § 24/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen av genomförd intern kontroll får inga ekonomiska 
konsekvenser. En fungerande intern kontroll ökar förutsättningarna för att 
kommunens ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt.

Barnperspektivet
Förvaltningen har beaktat detta perspektiv för de risker där barn förekommer 
i verksamheten.

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

Uppföljning
Planen har följts upp tertialvis och så kommer ske även vad gäller den interna 
kontrollplanen för 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
genomförd intern kontroll för 2020 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-05, handlingsid: 
Von 2021.335
Uppföljning internkontrollplan - Helår 2020 VoN, handlingsid: Von 
2021.309
Internkontrollplan vård och omsorgsnämnden 2020, handlingsid: Von 
2020.139

Tidigare behandling
Von§ 24/2020
Intern kontrollplan 2020 - vård och omsorgsnämnden
Von § 48/2020 Uppföljning av Intern kontroll 2020 - vård och 
omsorgsnämnden
Von § 69/2020 Intern kontroll 2020 - uppföljning tertial 2
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – Vård och omsorgsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning…  När händelser med inslag av hot eller våld eller insatser som missas rapporteras, utreds och analyseras så ökar kunskapen 
och fokus kan flyttas till det förebyggande arbetet med riskanalyser och handlingsplaner. 
Arbetet med händelserapportering och orsaksutredning är en kontinuerlig process som måste vara en del av det vardagliga arbetet. Det blir aldrig färdigt. Vissa 
enheter har fått igång en systematik i sitt kvalitetsarbete med rapportering, utredning och analys och personalen är delaktig i analysarbetet. De arbetar nu mer 
förebyggande vilket minskar riskerna och förbättrar kvaliteten.  Andra enheter har fortfarande fullt upp med att ”släcka bränder”, de är väg men har inte riktigt 
kommit igång med det systematiska kvalitetsarbetet där grunden är att personalen rapporterar händelserna. 
Kontrollerna visar också på att det behövs både specialistkompetens och kontinuitet för de som planerar det dagliga arbetet, både i hemtjänsten och på boenden. I 
det dagliga arbetet ingår även att dokumentera önskemål från brukare i en genomförandeplan om hur de vill ha insatserna utförda. Även här behövs någon som 
har lite mer specialistkompetens och kan handleda sina kollegor. Inom LSS används stödpedagoger och inom äldreomsorgen har vissa medarbetare fått detta 
uppdrag. 
På Stafettgatan visar uppföljningen att kännedomen och följsamheten till Lex Sarah rutinen ökat. Det visar också att när enhetschefen ger utrymme för personalen 
att gemensamt diskutera brister så ökar medvetenheten om rapporteringsskyldigheten som en del i kvalitetsarbetet.  Äldreomsorgen har fortfarande en låg 
rapportering och därför fortsätter arbetet för att öka kännedom om rapporteringsskyldigheten.  

Satsningen på digitala nyckelskåp i hemtjänsten gör att varje hantering av nycklar loggas vilket underlättar både hanteringen och spårning om en nyckel kommer på 
avvägar. Personalkontinuiteten hemtjänstområden står sig väl i jämförelse med andra och egenkontrollerna är nu en del i planeringsarbetet. 

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

Granskning
Riskid 1 Vid en hot och våldssituation är det en risk om en ensam personal ska hantera situationen
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Risk Att situationen eskalerar och brukare kommer till skada om bemanningen vid hot/våld är otillräcklig.   

Kontrollmoment Granskning av rapporterade händelser i avvikelsesystemet 

Kontrollmetod Granskning av händelse och orsaksutredning

Omfattning/ avgränsning Samtliga rapporterade

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Allvarliga händelser med våld och hot är ovanliga inom nämndens vård och omsorg. Däremot är mindre incidenter mellan 
boende/brukare mer vanliga. Incidenterna minskar i de enheter som arbetar förebyggande med riskbedömningar och åtgärdsplaner 
och utbildning för personalen. När personalen känner sig trygg med hur de ska bemöta våld och hotsituationer och vet hur de ska 
tillkalla hjälp så minskar riskerna även vid ensamarbete. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

En allvarlig incident inträffade på ett LSS boende under andra tertialen som resulterade i en Lex Sarah anmälan till IVO, 
Direktåtgärder rapporterade för tertial 2.  Uppföljning har gjorts genom en enkät av kännedom och följsamhet till rutinen för Lex 
Sarah. Svaren på enkäten visar att av 17 svarande är det 14 som svarat att de känner till Lex Sarah och hur de ska tillväga för att 
rapportera. Enhetschef Elisabeth Cronsio rapporterar att de arbetar med riskbedömningar och bemötandeplaner för att förebygga 
incidenter mellan boende ex hur personalen ska bemöta en boende som ofta går in till andra boende och upplevs som hotfull. De 
påminner varandra att det är av stor vikt att de dokumenterar i social dokumentation samt att skriva avvikelser efter varje händelse.

Brösarp/Brinkehem, enligt enhetschef Michael Green fanns det en trolig underrapportering första och andra tertialen. Detta lyftes 
upp på arbetsplatsträffar som en förbättringspunkt och följdes upp. Sista tertialen har tre avvikelser rapporterats med händelser 
baserat på brukare-brukare. Ingen allvarlig händelse men åtgärder vidtagna med bland annat hur brukare sitter i de gemensamma 
utrymmen, att personal finns närvarande och är observanta för att tidigt upptäcka situationer som de boende behöver hjälp att 
hantera utan att någon kommer till skada.   

På Norrevång uppger enhetschefen att det inte finns några rapporterade händelser om incidenter mellan boende

Daglig verksamhet Brandkårsgatan Boendestöd LSS Solgläntan Lodjuret REBUS BS

0 0 0 0 0 0

Granskningstidpunkt Januari till och med december 2020
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Utförd av Enhetschefer Michael Green, Elisabeth Cronsioe, Michael Foisack. Anna Branse 
Samordnat och analys av kvalitetschef Christel Nilsson

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

Risk Brukare får inte de beviljade insatserna utförda enligt genomförandeplanen. 

Kontrollmoment Händelserapportering

Kontrollmetod Granskning 

Omfattning/ avgränsning Alla rapporteringar under året 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Missade insatser innebär bristande rättssäkerhet för den enskilde som har få möjligheter att överklaga verkställighet. 
Händelserapporteringen har ökat vilket är en förutsättning för att ansvariga chefer tillsammans med sin personal kan förbättra 
kvaliteten.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

LSS Nybogatan; Vi skriver sociala avvikelser och försöker påminna varandra, vi ändrar även i genomförandeplaner för att göra det 
tydligare samt att förhindra att det skall uppstå missade insatser.
LSS Stafettgatan; Vi skriver sociala avvikelser. Åtgärd för att minska missade insatser var att vi förde in planeringssystemet 
Intraphone. Därmed har missade insatser minskat. Dessa följs upp och gås igenom på APT. Vi har också ökat bemanningen där vi 
tydligt kunde se att personalen inte hann med att utföra insatser. Vi skapade också ett rapporteringsstöd, som underlättar 
överrapporteringarna mellan personal. 
LSS Brandkårsgatan: en missad insats på grund av låg bemanning på grund av sjukfrånvaro. 
Åtgärd: Introducerat fler vikarier för att kunna täcka vid frånvaro
LSS Solgläntan: en missad insats på grund av låg bemanning på grund av sjukfrånvaro. 
Åtgärd: Introducerat fler vikarier för att kunna täcka vid frånvaro
Socialpsykiatrin, Rebus Boendestöd: två missade insatser på grund av ej fungerande rutin vid nya ärenden.
Åtgärd: Ändrat rutin för hur nya ärenden tas emot i arbetsgruppen.
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Brösarps hemtjänst/Brinkehem; Vi har haft missade insatser både på huset och hemtjänsten. Har främst berott på brister i 
dagsplaneringen både p.g.a. för många olika planerare och ingen kontinuitet. Sista månaderna har handhavandefelen ökat. Från ca 
1/3 kommer ny planerare/driftledare tillsättas (diskussion pågår nu med HR om tillvägagångssätt med annonsering).
Norrevång; enhetschef rapporterar att individuella åtgärder diskuteras på brukarmöte 
Västras hemtjänst; totalt åtta rapporter under året om missade insatser; uteblivet nattbesök, utebliven middagsleverans, besök vid 
larmanrop som blev försenat med tre timmar, utebliven duschhjälp, utebliven insats, ej angiven, utebliven kvällshjälp, uteblivet 
besök för att montera digitalt lås. Ett uppdrag blev ej verkställt. 
Åtgärder sker enligt enhetschefen i form av samtal med personal. Orsaksutredning och analys saknas. 

Granskningstidpunkt Januari till och med december 2020

Utförd av Enhetschefer Michael Green, Elisabeth Cronsioe, Michael Foisack, Anna Branse; Carola Lindgren 
Samordnat och slutanalys av kvalitetschef Christel Nilsson

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

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

Kontrollmoment Lokala rutiner för nyckelhantering

Kontrollmetod Oanmälda besök i verksamheten. På grund av pandemin har kontrollmetoden ändrats till att enhetscheferna själva gjort 
granskningen.

Omfattning/ avgränsning Riskid 3 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Oanmälda besök har inte kunnat genomföras under perioden på grund av besöksförbud. Inga avvikelser har rapporterats och på 
aktuella boenden följs de lokala rutinerna för manuell hantering. Digital nyckelhantering har införts och via loggfunktionen går det 
att spåra hanteringen av fysiska nycklar.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

LSS Stafettgatan; har förbättrat sin rutin och gjort en signeringslista för vikarienycklar, som ordinarie personal måste vara med och 
signera. Brukarnas nycklar hänger i ett låst skåp, som man måste kvittera ut nyckel till. Detta fungerade inte optimalt under året, 
därav dessa åtgärder. De har också satt in värdeskåp med kodlås i lägenheterna, för att minimera antalet nycklar. 
Hemtjänstområde Brösarp och Västra har i januari 2021 installerat digitala lås med loggningsfunktion för brukarnas nycklar.
Brinkehem, de boendes värdeskåpsnycklar är inlåsta i det digitala nyckelskåpet. 
På Norrevång följs rutinen för den manuella hanteringen av nycklar, inga händelser är rapporterade. 
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Granskningstidpunkt 2020

Utförd av Enhetschefer Michael Green, Elisabeth Cronsioe, Michael Foisack, Anna Branse; Carola Lindgren
Samordnat och slutanalys av kvalitetschef Christel Nilsson

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

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

Kontrollmoment Avvikelserapportering

Kontrollmetod Kontroll av avvikelser

Omfattning/ avgränsning Samtliga avvikelser under perioden 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Inga avvikelser har rapporterats vad gäller trygghetslarmen på särskilda boende och LSS boende. 
Problemet med mobiltäckning som försvårat mobilkommunikation på Stafettgatans serviceboende har förbättrats genom att 
förstärkare monterats.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Inga nya händelser har rapporterats från Stafettgatan sedan förstärkare monterats

Granskningstidpunkt 2020

Utförd av Enhetschefer Michael Green, Elisabeth Cronsioe, Michael Foisack, Anna Branse;
Samordnat och slutanalys av kvalitetschef Christel Nilsson

Granskning
Riskid 6 Bristande kunskaper vid ordinering av inkontinenshjälpmedel samt brister i uppföljning.  
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Risk Sämre livskvalitet för patienten. 

Kontrollmoment Granskning av kursbevis och uppföljning i journaler

Kontrollmetod Genomförd utbildning med kunskapsbevis

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

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Resultat saknas på grund av pandemin. Arbetet pågår men granskning har inte kunnat genomföras. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Sjuksköterskor som ordinerar inkontinenshjälpmedel måste först genomgå en webbutbildning. Efter godkänd kurs ges intyg och 
arbetet som ska följa den nya rutinen kan påbörjas. 

Granskningstidpunkt

Utförd av Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

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

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

Kontrollmoment Kontinuitetsmätning i ordinärt boende/hemtjänst

Kontrollmetod Egenkontroll, mätning av uppgifter i planeringsverktyget och analys av resultatet

Omfattning/ avgränsning Inför varje tertialsredovisning

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Jämförelser i  Kommunkompassen visar att medelvärdet minskat jämfört med föregående år vilket är positivt.  Här ingår även 
entrprenörens två hemtjänstområde. Grön prick innebär att resultatet ligger bland de 25 % bästa kommunerna. 

 
Det är viktigt att fortsätta mäta kontinuiteten och även analysera ytterfallen (mellan 7 personal till 23). Då kan åtgärder vidtas för att 
förbättra kontinuiteten och säkra en trygg och värdig omsorg för de som har det största omsorgsbehovet. 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Brösarps hemtjänst; mätningarna visar på 13 personer i genomsnitt varje månad under period sept tom december.
Västras hemtjänst uppger att de har i genomsnitt 12 personal på sina månadsmätningar. 

Granskningstidpunkt 2020 

Utförd av Enhetschefer Carola Lindgren och Michael Green

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

Risk Brukarens möjlighet till medbestämmande och delaktighet försämras. 

Kontrollmoment Genomförandeplaner i verksamhetssystemet. 

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

Omfattning/ avgränsning Särskilda boenden inom SoL och LSS

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Följsamheten till rutinen har ökat väsentligt. Boenden, både inom LSS och äldreomsorgen har nu ett fungerande arbetssätt för att 
följa rutinen och hålla planerna aktuella.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Stafettgatan och Nybogatan; Stödpedagogen har i sitt uppdrag att kolla igenom genomförandeplanerna varannan månad. Sen 
återkopplar hon resultatet till kontaktmännen och påminner och handleder. 
Stödpedagogen håller arbetsgruppen uppdaterade vid ny brukare, att genomförandeplanen ska vara upprättad inom 14 dagar. 
Kontaktmännen ansvarar för att detta utförs.
Michael Foisack beskriver ” att arbetet med genomförandeplaner har varit bristfälligt pga. hög frånvaro hos enhetscheferna och 
därmed en hög arbetsbelastning. Därför har vi tyvärr missat vid tillfällen att både följa upp genomförandeplaner i tid och upprätta 
planen i tid.
Inom daglig verksamhet så har flertalet deltagare valt att pausa insatsen för att vi har en COVID-anpassad verksamhet. Där 
pausas även uppföljningen av genomförandeplaner. Personal har dialog med brukare och gör överenskommelser för hur stödet ska 
ges. Dock har det missats att skriva in i genomförandeplanen. Vid upprättande av genomförandeplaner, särskilt inom boendestöd 
kan det ta flera dagar från beslut till första mötet (brukare som avbokar tider). Det gör att genomförandeplaner inte hinner bli 
upprättade inom 14 dagar. Överlag har internkontrollen belyst att vi har ett område som måste förbättras. ”
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Brinkehem; alla har genomförandeplan, 3 av dem måste uppdateras. Biståndshandläggaren har inte upprättat ny, är dokumenterat i 
social dokumentation. 2 genomförandeplan hade uppföljning 200824, kommer uppdateras inom kort. 

Brösarps hemtjänst 28 upprättade, 1 ej upprättad då brukaren inte kontaktats, 2 som beror på att biståndshandläggaren ej öppnat 
genomförandeplanerna.
Brinkehem 13 upprättade, 4 ej upprättade p.g.a. slarv. Johanna i hemtjänsten tillsatt att hjälpa huset med genomförandeplaner då 
Jessica som hade hand om detta slutade i augusti och ingen ny tillsattes. 2 som beror på att biståndshandläggaren ej öppnat 
genomförandeplanerna.

Västra hemtjänst ; enhetschefen uppger att de kontinuerligt arbetar med att upprätta och hålla genomförandeplaner aktuella och 
att de följer upp och därför har kontroll. 

Norrevång; brustit en gång men övriga planer är upprättade och hålls aktuella

Granskningstidpunkt 2020  

Utförd av Enhetschefer Michael Green, Elisabeth Cronsioe, Michael Foisack, Anna Branse;

Granskning
Riskid 13 Brister i kännedom om allas skyldighet att rapportera brister och Lex Sarah

Risk Brister i kvaliteten vid utförandet av insatser kvarstår och upprepas. 

Kontrollmoment Kännedom om rutin för rapportering av brister i verksamheten

Kontrollmetod Intervju enligt granskningsplan

Omfattning/ avgränsning Urval av ett antal verksamheter inom granskningsplan
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Sammanfattande resultat 
av granskningen

På Stafettgatan visar uppföljningen att kännedomen och följsamheten till Lex Sarah rutinen ökat. Det visar också att när 
enhetschefen ger utrymme för personalen att gemensamt diskutera brister så ökar medvetenheten om rapporteringsskyldigheten 
som en del i kvalitetsarbetet.   
Äldreomsorgen har fortfarande en låg rapportering och därför kommer åtgärder att sättas in för att öka kännedom om 
rapporteringsskyldigheten.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Personal på Stafettgatan har god kännedom om Lex Sarah och händelserapportering, de känner väl till hur och var de ska 
rapportera samt upplever att händelser rapporteras (14 svar av 17).  Lika många svarar att händelserna diskuteras på 
arbetsplatsträffarna.  

Granskningstidpunkt 2020  

Utförd av Kvalitetschef 
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Internkontrollplan 2020
Verksamhet: Vård- och omsorg

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

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

3 Orsaker till avvikelser 
där hot och våld 
förekommer

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

2 Missade insatser till 
brukarna pga 
bristande 
information eller 
kommunikation

3 Orsaker till avvikelser 
där missade insatser 
rapporterats 

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

4 Lokala rutiner för 
nyckelhantering

Oanmälda besök i 
verksamheten

Alla verksamheter 
ska ha ett besök per 
år

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

4 Avvikelserapport-
eringen

Kontroll av avvikelser Samtliga avvikelser 
under året

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

4 Granskning av 
kursbevis och 
uppföljning i journaler

Genomförd utbildning 
med kunskapsbevis

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

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköter-
ska

Vård- och 
omsorgsnämnd 

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

3 Kontinuitetsmätning i 
ordinärt boende

Egen mätning i 
planeringsverktyget och 
analys av resultatet

Inför varje 
tertialsredovisning

Enhetschefer 
för ordinärt 
boende

Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

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

Särskilda boenden 
inom SoL och LSS

Enhetchefer 
för boenden

Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

13 Brister i kännedom 
om allas skyldighet 
att rapportera brister

3 Kännedom om rutin för 
rapportering av brister 
i verksamheten

Intervju enligt 
granskningsplan

Urval av ett antal 
verksamheter inom 
granskningsplan

Kvalitetschef Vård- och 
omsorgsnämnd

Tertial

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

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 9 Dnr VON 2021/21

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och 
sjukvårdslagen

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse omsorgschef Patrik Sikt till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och 
sjukvården som faller under vård och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 
21 november 2019, Von § 79/2019, som innebar att Camilla Andersson 
utsågs till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL.

Ärendebeskrivning
I Tomelilla kommun är det vård och omsorgsnämnden som ansvarar för den 
kommunala hälso- och sjukvården. 

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, finns bestämmelser om 
verksamhetschef vid all hälso- och sjukvård.

Enligt 4 kap. 2 § HSL, ska vårdgivaren utse en verksamhetschef som svarar 
för verksamheten. 

I kommunal verksamhet är de uppgifter som åligger den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan (MAS) enligt 11 kap. 4 § HSL undantagna 
verksamhetschefens ansvar.

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 21 november 2019, Von § 
79/2019, att utse omsorgschef Camilla Andersson till verksamhetschef enligt 
4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och sjukvården som faller under 
vård och omsorgsnämndens ansvarsområde. Dagens beslut innebär att detta 
beslut samtidigt upphävs. Camilla Andersson är numera Socialchef och 
uppdraget som verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL föreslås fortsatt läggas 
på omsorgschefen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 9 forts

Ekonomiska konsekvenser
Att utse ny verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL får inga ekonomiska 
konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Ingen uppföljning av detta beslut planeras annat än om det sker någon 
förändring inom befattningen som omsorgschef.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse omsorgschef Patrik Sikt till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och 
sjukvården som faller under vård och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 
21 november 2019, Von § 79/2019, som innebar att Camilla Andersson 
utsågs till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021.02.04, handlingsid: Von 
2021.336

Tidigare behandling
Von § 79/2019
Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 10 Dnr VON 2021/16

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i 
revisionsplanen för år 2020.
Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och 
beslutade att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och 
nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av 
yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.

Den granskning som berört vård och omsorgsnämnden avser ” kommunens 
styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare.”
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts

Förvaltningen genom socialchef Camilla Andersson föreslår att 
nämnden yttrar sig enligt följande:
I rapporten får vård och omsorgsnämnden ett gott betyg;  ”Vidare 
bedömer vi att det enbart är vård-och omsorgsnämnden som har ett system 
för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att verksamheten 
uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. Det är enligt oss en 
brist att liknande system och arbetssätt inte finns för övriga verksamheter. 
Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande dokumenterade 
rutiner för klagomålshantering. Vård-och omsorgsnämnden har upprättat en 
egen rutin och blankett för klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock 
uppdateras då den inte stämmer överens med den befintliga blanketten, samt 
att adressen som hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig. ”
Revisorernas sammanfattande bedömning i missivskrivelsen är att vård och 
omsorgsnämnden bara till viss del vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Det saknas grund för den 
bedömningen utifrån KPMG AB bedömning:
”Vård och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av 
privata utförare, i linje med fullmäktiges program. Avseende upprättande av 
riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, 
händelserapportering m.m ligger till grund för uppföljningsplanen. Årligen 
lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård och 
omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika rutinen för 
hantering av synpunkter och klagomål.”

Vård och omsorgsnämndens tolkning av bedömningarna i 
revisionsrapporten är att nämnden inte bara till viss del vidtagit åtgärder 
utifrån rekommendationerna utan att de rekommendationer som lämnades 
efter granskningen 2018 fullt ut åtgärdats vad gäller den felaktiga adressen för 
synpunkter och klagomål på hemsidan. 
Vad gäller riskanalyser så är detta ingen kritik utan bara ett tydliggörande från 
KPMG AB vad som ligger till grund för riskanalysen inför upprättande av 
den årliga planen. 

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport innebär inga ekonomiska 
konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts

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

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

Uppföljning
Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen 
eller nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid. Von 2021.321.
Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar, handlingsid: Von 2021.64.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Von 2021.66.
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Von 2021.65.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021

Revisorerna beslutar följande:
- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 

genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

_________
Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen 
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, familjenämnden och vård- och 
omsorgsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata 
utförare. Vi bedömer även att kultur- och fritidsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett antal 
rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas arbetsmiljö fortfarande inte har 
åtgärdats. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2020-01-19 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen, familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens 
och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av yttrandena ska framgå 
vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2020-01-19

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Tomelilla kommuns 
revisorer
Uppföljning av tidigare granskningar – Granskningsrapport 

2021-01-19
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Bakgrund

Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda 
granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Vidare 
avser revisorerna granska huruvida direkta brister som noterats i 
samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om de fyra granskningarna 
har haft någon effekt och huruvida den granskade nämnden har 
vidtagit några åtgärder med anledning av de brister som iakttagits.

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:

- Har nämnden åtgärdat iakttagna brister?

- Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som har 
framförts?

- Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras yttrande?

Granskningen avser följande granskningar som genomfördes 2018: 

- Granskning av kommunens styrning och uppföljning av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare

- Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade 
av EU-medel

- Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll

- Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Revisionskriterier 
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer som 
lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de missiv som 
ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen efter det att 
granskningen kommunicerats. 

Metod
De fyra för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive granskning har 
granskats. Utifrån detta underlag har ett antal frågor upprättats. 
Ansvariga tjänstepersoner har ombetts att besvara ett antal frågor 
rörande vilka åtgärder som vidtagits. Inom ramen för uppföljningen har 
vissa parallella kontroller av lämnade uppgifter genomförts.

Bakgrund, syfte och metod
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Bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen och nämndernas styrning och uppföljning över 

verksamheter som bedrivs av annan än kommunen fungerar i olika grad.
- Kommunstyrelsen visar på flest brister vad gäller styrning och 

uppföljning. Denna bedömning grundas på att avtalen med de privata 
utförarna dels inte reglerar hur kommunstyrelsen ska styra och följa upp 
den avtalade verksamheten dels att avtalen inte säkrar allmänhetens 
insyn i verksamheten. 

- Vidare har det inte skett någon uppföljning av verksamheterna, förutom 
avseende städbolaget.

- Vi anser att det är en brist att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden har utarbetat en plan enlig kommunfullmäktiges 
program.

- Vidare anser vi att såväl kommunstyrelsen som nämnderna bör inför 
upprättandet av den årliga planen genomföra en riskanalys av de 
verksamheter som har lämnats över till privata utförare. Riskanalysen 
bör omfatta en bedömning av vilka risker som finns inom verksamheten 
och vilka konsekvenser som kan inträffa med anledning av riskerna.

- Vidare bedömer vi att det enbart är vård- och omsorgsnämnden som har 
ett system för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att 
verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. Det 
är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för 
övriga verksamheter. 

- Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering.

- Vård- och omsorgsnämnden har upprättat en egen rutin och blankett för 
klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock uppdateras då den inte 
stämmer överens med den befintliga blanketten, samt att adressen som 
hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig.

- Vidare anser vi att det finns brister i återrapporteringen till 
kommunstyrelsen och nämnderna.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen och familjenämnden rekommenderas att 
säkerställa att: 

- att en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp utarbetas

- att det genomförs tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av 
utförarens tjänst

- att det sker en tillräcklig återrapportering avseende privata 
utförare

Därutöver rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att framtida avtal garanterar möjligheten till 
insyn, styrning och uppföljning
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 2018-09-26, § 152)
- Det program som antogs i kommunfullmäktige avseende privata utförare 

började gälla den 1 april 2017, endast avtal som tecknats efter den 1 april 
omfattas av programmet. Avtal som ingåtts tidigare ska så långt det är möjligt 
följas upp enligt programmets intensioner. Av de i rapporten granskade 
avtalen är det endast ett, skolskjuts för särskoleelever, som börjat gälla efter 
april 2017.

- Vård och omsorgsnämnden arbete med privata utförare lyfts fram som ett 
vägledande exempel på hur övriga nämnder kan lägga upp en struktur för 
uppföljning och återrapportering. Förvaltningen instämmer i bedömningen och 
kommer att arbeta för att implementera vård och omsorgsnämndens rutin i 
övriga nämnder och styrelsen i enlighet med programmet för uppföljning av 
privata utförare och därmed följa antagna relevanta styrdokument och riktlinjer 
för upphandling och uppföljning.

- Det innebär att respektive nämnd och styrelse ska:

- Utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 
följas upp

- Genomföra tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av utförarens tjänst

- Säkerställa att tillräcklig återrapportering avseende privata utförare görs till 
respektive nämnd och styrelse

- Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att framtida avtal 
garanterar möjlighet till insyn, styrning och uppföljning. Detta ska göras genom 
att fastställa en övergripande årlig plan för granskningar av verksamhet i privat 
regi samt i övrigt följa gällande styrdokument för uppföljning av privata utförare 
och upphandlingar.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Familjenämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-06-20, § 70)
- Individ- och familjeverksamheten har ingen verksamhet 

som bedrivs av privata utförare och därmed inget behov 
av en plan för uppföljning i nuläget. I det fall någon 
verksamhet framöver skulle bedrivas av privat utförare 
skall de rekommendationer som utarbetats i rapporten 
beaktas och följas.

Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
Vård- och omsorgsnämnden har inte inkommit med svar till 
revisionen. Däremot hanterades granskningen av 
nämnden 2018-05-31, § 60. 
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Vad visar uppföljningen?
- Vård- och omsorgsnämnden: Enligt kvalitetschefen inom stöd 

och omsorg förbinder sig de privata utförarna i avtalet att lämna 
de uppgifter som kommunen efterfrågar. Utföraren ska biträda 
beställaren vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. För 
insyn i verksamheten har beställaren rätt att göra oanmälda 
besök i verksamheten. I avtalet beskrivs även åtgärdsplaner, 
sanktionsmöjligheter samt på vilka grunder avtalet kan hävas.

- Årligen, senast den siste mars, ska en verksamhetsberättelse 
lämnas till vård- och omsorgsnämnden där det framgår hur de 
privata utförarnas arbete med att säkra verksamhetens kvalitet 
löpt under året samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 
som uppnåtts. En halvårsrapport lämnas senast den 20 juli. 

- Utifrån fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
beslutar vård- och omsorgsnämnden om en årlig plan för 
uppföljning. Resultatet redovisas för nämnden. Klagomål och 
händelserapportering från samtliga verksamheter rapporteras till 
nämnden per tertial. 

- Vidare redovisas resultaten av den nationella 
brukarundersökningen för nämnden. 

- I de övergripande nämndsmålen omfattas enligt uppgift både 
egen regi och entreprenad och måluppfyllelsen redovisas årligen 
till nämnden. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Uppföljning i de individuella ärenden görs av vård och 

omsorgs biståndshandläggare som återkopplar resultaten till 
ansvarig utförare. 

- Det finns enligt kvalitetschefen inte en särskild mall för 
riskanalys av de verksamheter som lämnats över till privata 
utförare som används inför upprättande av den årliga 
uppföljningsplanen. Kvalitetschefen uppger däremot att 
resultat från brukarundersökningen och från uppföljningar, 
synpunkter och händelserapportering ligger till grund för den 
årliga uppföljningsplanen. Vidare uppges bruttorisklistan till 
internkontrollen i flera delar även tjäna som riskanalys för 
verksamheter på entreprenad. 

- Vård- och omsorgsnämndens rutin för hantering av 
synpunkter och klagomål uppdaterades 2019-04-23. Av 
rutinen framgår att brukare med e-legitimation kan lämna 
synpunkter på hemsidan och i annat fall via stöd och omsorgs 
synpunktsbroschyr. 
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Vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2020, §

62, ett nytt program för uppföljning av privata utförare. 

- En riskanalys kopplad till städavtalet har inte framarbetats, men 
sedan Coronapandemin startade våren 2020 har enligt uppgift 
ledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
avstämningar varje vecka och vid dessa har leverantörens 
utökade städning av lokalerna bedömts. 

- Av de verksamheter som utförs av privata utförare inom Tomelilla 
kommun har kommunstyrelsen endast ansvar för 
städverksamheten. Det har enligt uppgift inte utarbetats en årlig 
plan för när och på vilket sätt avtalet avseende städning och 
städverksamheten ska följas upp.

- Däremot följs avtalet avseende städning enligt uppgift upp flera 
gånger per år. Dels på övergripande nivå genom ekonomichefen. 
Ekonomichefens uppföljning avseende ekonomi och 
kostnadsutfall sker löpande men inte i form av särredovisning till 
kommunstyrelsen. Dels sker uppföljning på enhetsnivå, till 
exempel mellan städbolaget och en förskola.

- En kommunövergripande rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål har tagits fram och började gälla den 15 januari 2020. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Familjenämnden: Familjenämnden har framarbetat en plan 

för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas (FN 2020-
02-28, § 24). 

- Familjenämnden genomför inte en riskanalys av de 
verksamheter som lämnats över till privata utförare inför 
upprättande av den årliga planen. Familjenämnden hanterar 
enligt uppgift eventuella risker genom de krav som ställs i 
samband med upphandlingen och den uppföljning som 
genomförs med utföraren. 

- En sammantagen bedömning utifrån planens 
uppföljningsområden återrapporteras till familjenämnden. 
Uppföljningen sker dels via formulär som utföraren fyller i, 
vilket följs av möte med utföraren tre gånger per år. 

- Utöver denna formaliserade uppföljning har 
skolskjutssamordnaren dagliga kontakter med utföraren. 
Samordnaren, som arbetar 75 %, har i huvudsaklig 
arbetsuppgift att kontrollera, beställa och föra dialog med 
skolskjutsutföraren.

- Familjenämndens uppföljning av privata utförare skickas till 
kommunstyrelsen för information. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Ett nytt program för uppföljning av privata utförare som syftar till att reglera uppföljning av verksamheten som bedrivs i extern 
regi samt att säkerställa insyn i verksamheten har tagits fram och antagits av fullmäktige. Vidare har kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering framarbetats under 2020. 

- Däremot har kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet ska följas upp, vilket inte är i linje med 
fullmäktiges program. Vidare har en riskanalys kopplat till städavtalet inte genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske 
löpande både på övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering till kommunstyrelsen avseende 
avtalsuppföljning löpande sker avseende ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning. 

- Familjenämnden har framarbetat en plan för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas. Däremot genomför nämnden inte en 
riskanalys inför upprättande av planen. Verksamheten följs upp tre gånger per år genom formulär och möten med utföraren. En 
sammantagen bedömning utifrån genomförd granskning återrapporteras till familjenämnden.

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av privata utförare, i linje med fullmäktiges program. 
Avseende upprättande av riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, händelserapportering m.m. ligger till
grund för uppföljningsplanen. Årligen lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård- och omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika 
rutinen för hantering av synpunkter och klagomål.  

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare
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Bedömningar från granskningen 2018
- Det är positivt att kommunstyrelsen har tagit fram kommunala strategier 

och policys för kommunens EU-arbete. Strategierna, som antogs i maj 
2014, används visserligen som en övergripande strategi för kommunens 
arbete med EU-projekt och EU-finansiering men det är en brist att 
strategierna inte är allmänt kända bland alla projektägare och tjänstemän 
som är involverade i EU-projekt. 

- Vi menar att strategierna bör få större betydelse i arbetet, och om det 
behövs uppdateras för att kunna fylla rollen som styrande dokument.

- Vi menar att det i dagsläget sker ett gediget och strukturerat arbete kring 
att fånga upp aktuella projektidéer för EU-finansiering samt att stötta 
projektägare som driver EU-projekt. De EU-projekt som bedrivs av 
kommunstyrelsen bedöms genomsyras av långsiktiga visioner och gå i 
linje både med kommunens utvecklingsmål och EU:s mål inför 2020.

- Vi bedömer att organisationen kring hantering av EU-finansiering i 
huvudsak fungerar bra. Ett mer ändamålsenligt stöd gällande 
projektekonomin hade dock kunnat avlasta projektägarna, vilka i 
dagsläget själva får lägga en betydande andel av sin tid på frågor 
rörande ekonomi och administration.

- Det sker kontinuerligt utbildningar som ökar EU-kompetensen bland 
anställda i kommunen, vilket går i linje med de kommunala målen och 
riktlinjerna inom ramen för EU-strategin. 

- Med hjälp av Europa Direkt-kontoret och Leader-kontoret samt EU-
samordnarens stöd bedömer vi att målsättningen uppnås vad gäller att 
öka förutsättningar för kommunerna i sydöstra Skåne, däribland 
Tomelilla kommun, att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring 
EU-projektutveckling. 

- Vi har i granskningen konstaterat att sammanställningen från 
ekonomiavdelningen lämnar en del frågor obesvarade eftersom den inte 
stämmer överens med den redovisning över pågående EU-projekt som 
tillhandahållits av EU-samordnaren. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att det finns ett ekonomistöd för projektägare

- Ta fram en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter

- Särredovisa kommunens EU-bidrag för samtliga EU-projekt

Fort. bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att redovisningen av externa 

medel håller en tillräcklig kvalitet och att utdrag och ekonomirapporter 
kan genereras utan alltför mycket handpåläggning.

- Enligt strategidokumentet för SÖSK-kommunerna uppmuntras 
kommunerna att inarbeta rutiner för att särredovisa samtliga EU-stöd. 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer strategidokumentets 
rekommendation avseende särredovisning, med utgångspunkt i de 
dokument vi har mottagit från ekonomiavdelningen.

- Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tämligen 
välfungerande organisation vad gäller kommunstyrelsens hantering av 
EU-finansiering och ett bra stöd för tjänstemännen i form av EU-
samordnaren och utvecklingsavdelningen.

- Vi bedömer däremot att det saknas resurser för ekonomistöd till 
projektägarna samt att kommunstyrelsen inte har ett systematiskt 
arbetssätt för analys av sammanlagda kostnader för administration av 
EU-ansökningar kontra intäkter i form av EU-bidrag. 

- Vidare ser vi brister i uppföljning av de resurser som kommunen avsatt i 
relation till projektens effekt.
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Kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-27, § 18)
- En förstärkning av ekonomiavdelningen ska göras under våren 2019. 

Syftet är att centralisera den förvaltningsövergripande administrationen. 
En av de arbetsuppgifterna som är prioriterad är projektekonomi. En tjänst 
som kvalificerad redovisningsekonom håller på att rekryteras. 
Sammantaget kommer den planerade förstärkningen säkerställa att det 
finns ekonomistöd för projektägarna samtidigt som strukturen för 
redovisningen av både EU-projekt och andra externt finansierade projekt 
förbättras.

- På uppdrag av kommunstyrelses arbetsutskott ska förvaltningen under 
kvartal 1 2019 lämna en långsikt plan för vilka sorters projektansökningar 
som planeras och redogöra för hur kvaliteten kan förbättras.

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel

71



11

Document Classification: KPMG Public

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Fort. vad visar uppföljningen? 
- Enligt uppgift särredovisas samtliga EU-bidrag genom 

särskild projektredovisning. Ett av kraven vid rekvisition av 
bidrag är att alla kostnader och intäkter ska särredovisas 
och en huvudbok ska alltid skickas in där det framgår att så 
skett. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 27 mars 2019 ta 
del av en plan för vilka sorters projektansökningar som 
planeras, med efterföljande diskussion om aktuella EU-
projekt och hur kommunen kan beviljas utökat stöd. 

Vad visar uppföljningen?

- Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2014, § 46, en EU-strategi för 
sydöstra Skåne. Strategin gällde för åren 2014-2020. Tjänstemän inom 
Tomelilla kommun har bjudits in till flertalet utbildningar och seminarier 
som arrangeras av Europa Direkt Sydskåne angående EU-projekt och 
andra EU-relaterade ärenden.

- Enligt uppgift har kommunstyrelsen säkerställt ett ekonomistöd för 
projektägare genom att en ekonom har utsetts till projektekonom. 
Ekonomen hanterar den ekonomiska redovisningen gentemot 
Tillväxtverket och Länsstyrelsen i samverkan med projektägaren. 
Därutöver har en projektassistent utsetts för att hantera praktiska 
frågor som exempelvis att föra mötesanteckningar, sammanställa 
projektdeltagarnas tidredovisningar och andra typer av underlag som 
krävs vid rekvisitioner av bidragen.

- De timmar som projektägare och projektdeltagare (inklusive 
ekonomistöd) genomför i respektive projekt redovisas oftast via 
tidrapporter som medfinansiering alternativt att en bedömning görs från 
början om procentuell andel av tjänst som ska belasta projektet. I 
samband med uppstart av ett externfinansierat projekt sker möten med 
exempelvis Tillväxtverket, Länsstyrelsen eller annan finansiär där 
mallar och redovisningskraven diskuteras. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits utifrån  
rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Vi kan konstatera att en projektekonom och en projektassistent har utsetts i syfte 
att säkerställa ekonomistöd och avlastning avseende det administrativa arbetet för 
projektägare. 

- Av de underlag vi tagit del av inom ramen för uppföljningsgranskningen kan vi 
konstatera att kommunens EU-bidrag särredovisas. 

- Enligt uppgift har en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi 
däremot inte kunnat verifiera detta. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vi kan konstatera att det saknas en samlad strategi för kultur- och 

fritidsnämndens uppdrag. 

- Verksamhetsplanerna som upprättas ute i verksamheten tar inte 
nämnden del av och de kan därmed inte följa upp om 
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen.

- Att förvaltning tar fram en gemensam plan kan bidra till en 
helhetsbild över kommunens utmaningar och prioriteringar och 
det anser vi vara positivt. Det bidrar dock även till ytterligare ett 
styrmedel över i detta fall en verksamhet som redan har en otydlig 
styrning då nämnden saknar egna strategier för verksamheten.

- Vad gäller andelen driftsbidrag i relation till nämndens intäkter bör 
nämnden göra en analys av vilka konsekvenser det medför om 
nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina 
projekt.

- Som tidigare nämnt skulle en bättre styrning av verksamheten 
bidra till en förbättrad uppföljning. Vi finner inte att det är tillräckligt 
att nämnden till största del följer upp ekonomin.

- Vi ser det som positivt att nämnden följer upp nyckeltal för 
verksamheten. Det saknas dock ett målvärde för nyckeltalen och 
nyckeltalen saknar en grund att stå på, såsom en beslutad plan 
som anger vad som ska uppnås och varför dessa nyckeltal ska 
följas upp.

- Vi finner det positivt att riskanalysen består av ett tiotal risker som 
har identifierats men ställer oss frågande till om den är tillräckligt 
omfattande för att täcka in alla risker i verksamheten.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. bedömningar från granskningen 2018 
- Vår bedömning är att kontrollmomenten i 

internkontrollplanerna även i större utsträckning kan utgå från 
ett medborgarperspektiv. Detta skulle kunna medföra att fler 
risker knutna till verksamheten, t.ex. brukarnas tillgång till 
service och servicenivån skulle ingå i internkontrollplanen 
eftersom dessa inte täcks av mål eller en verksamhetsplan.

- Vi ställer oss också frågande till varför nämnden fattar beslut 
om nya kontrollmoment fastän kontrollmomenten enbart har 
kontrollerats vid ett tillfälle när det ska kontrolleras två gånger 
per år.

- Sammanfattningsvis är vår bedömning att kultur- och 
fritidsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning, 
ledning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten. 

- Vår bedömning grundar sig på att det saknas ett styrsystem 
som följer organisationens struktur. Det finns ett glapp vad 
gäller styrningen mellan vad kommunfullmäktige har fastställt 
och verksamheternas verksamhetsplaner.

- Nämndens internkontrollarbete kan förbättras genom att risk-
och väsentlighetsanalysen blir mer heltäckande samt att 
dokumentationen vid kontrollerna utvecklas att innehålla 
resultatet av kontrollerna och inte enbart en bedömning om 
rutinen är fungerande eller inte. 

- Eftersom nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst 
ansvariga för den interna kontrollen bör de, för att kunna göra 
en bedömning, säkerställa att de får ta del av hur kontroller 
har genomförts och resultatet därav.
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-26, § 10)
- En arbetsgrupp bestående av såväl förtroendevalda som 

tjänstemän kommer tillsättas för att utarbeta dels en fritidsplan 
under 2019 och dels en kulturplan under 2020

- Kultur- och fritidschefens övergripande verksamhetsplan kommer 
framöver utarbetas med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. För de verksamheter som saknar verksamhetsplan, t ex 
kommunens fritidsgårdar, kommer sådan upprättas.

- Kultur- och fritidsnämnden kommer framöver alltid i sina beslut 
ange datum för återrapportering när uppdrag ges till 
verksamheten.

- Verksamheterna som bedrivs med externa driftsbidrag är utökade 
aktiviteter och som är tidsbegränsade. Om dessa externa 
driftsbidrag inte beviljas längre så måste aktiviteterna läggas ner 
alternativt erhålla budgettillskott till verksamheten.

- Avrapporteringen av genomförd intern kontroll kommer från och 
med 2019 även omfatta redovisning av hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet. Avrapportering kommer ske till 
nämnden löpande i de fall kontroller utförs vid mer än ett tillfälle 
under året. Dokumentationen av utförda kontroller kommer 
förbättras och arkiveras gemensamt för samtliga kontrollmoment 
antingen digitalt eller i en pärm.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Rekommendationer från granskningen 2018
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderas att: 

- Upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och 
fritidsverksamheten, som därefter ligger till grund för övriga 
planer

- Ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av 
verksamheterna

- Stärka uppföljningen av verksamheten

- Analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna om dessa inte skulle finnas att tillgå

- Utveckla kontrollrapporterna att även omfatta hur kontrollerna 
har genomförts och resultatet
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Vad visar uppföljningen?
- Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om en kultur- och 

fritidsplan för 2021 2020-12-15, § 67. 
- Kultur- och fritidsplanen för 2021 har enligt uppgift inte 

framarbetats med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. Tomelilla kommun utgår istället ifrån en modell där 
tjänstemännen tar fram en övergripande verksamhetsplan för 
kultur- och fritidsverksamheten och sedan kommuniceras 
verksamhetsplanen ned i verksamheterna. Verksamheterna 
upprättar vid behov egna verksamhetsplaner som bygger på den 
övergripande och kan föra in sina mål utöver nämndsmålen.

- Enligt uppgift finns det dock inget krav på att enskilda 
verksamheter ska framarbeta egna verksamhetsplaner. Om 
verksamhetsspecifika verksamhetsplaner däremot utarbetas 
skickas de för information till kultur- och fritidsnämnden. 

- I missivet framgick att kultur- och fritidsnämnden framöver skulle 
ange datum för återrapportering i sina beslut när uppdrag ges till 
verksamheten. Inom ramen för uppföljningsgranskningen har vi 
tagit del av ett nämndsbeslut då uppdrag gavs till verksamheten 
där datum för återrapportering framgick. 

- En analys av driftbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna av dessa har inte genomförts. 
Verksamhetschefen uppger att eftersom myndigheters 
ekonomiska vilja och förmåga att ge bidrag styrs av riksdagens 
beslutsfattande måste kommunens aktiviteter som är beroende 
av dessa bidrag ses som plustjänster för medborgarna.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. vad visar uppföljningen?
- Verksamhetschefen uppger att uppföljningen av nämndsmål 

genomförs i samband med tertialboksluten. 
- Målvärden har inte utarbetats till de nyckeltal som nämnden 

följer upp 2020. 
- I samband med framtagandet av risk- och väsentlighetsanalyser, 

inom ramen för det interna kontrollarbetet, samlas alla 
enhetschefer för att gå igenom analysen tillsammans. 

- Verksamhetschefen uppger att kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 
Exempelvis sker kontroll av belastningsregister för att 
säkerställa en trygg verksamhet för barn och ungdomar. Vidare 
uppger förvaltningschefen att även riskområdet kring diarieföring 
handlar om medborgarna bäst eftersom det är en rättighet att 
kunna ta del av offentliga handlingar. 

- Av den interna kontrollplanen för 2020 framgår att 
kontrollmomenten ska genomföras en gång per år. Nämnden 
har enligt uppgift inte beslutat att kontrollmomenten ska 
redovisas två gånger per år.

- Den interna kontrollrapporten för 2020 omfattar en kortfattad 
redovisning av hur kontrollerna genomförts samt resultatet av 
kontrollerna. Detta utifrån mallen som ekonomiavdelningen 
framarbetat. 

76



16

Document Classification: KPMG Public

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen.

- Vi kan konstatera att det under 2020 har upprättats en kultur- och fritidsplan för 2021 med en samlad strategi för 
kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utifrån den övergripande planen upprättar verksamheterna egna 
verksamhetsplaner, som skickas till kultur- och fritidsnämnden för information. Det finns dock inget krav på att 
verksamhetsspecifika planer ska upprättas. 

- Verksamhetsmålen följs upp i samband med tertialboksluten, däremot har målvärden inte utarbetats till de 
nyckeltal som nämnden följer upp för 2020. 

- Vi kan konstatera att nämnden inte genomför en analys kring driftbidragens påverkan på verksamheten och 
eventuella konsekvenser av om nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina projekt. 

- Vi gör bedömningen att den interna kontrollraporten kortfattat innehåller information kring hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet av kontrollerna. 

- Slutligen bedömer vi att kontrollmomenten i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2020 i huvudsak 
utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vår sammanfattande bedömning är att ändamålsenligheten och 

regelöverensstämmelsen i såväl familjenämndens som 
kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete är bristfällig.

- Vi grundar vår bedömning på att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden lyft den årliga revisionen av SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) för 2017 i enlighet med fastställd rutin. 

- Därtill kan vi se brister och variationer i arbetsmiljöarbetet på 
enhetsnivå samtidigt som vi också kan konstatera att uppföljningar 
och systematik i arbetsmiljöarbetet saknas. 

- Vår bedömning är att arbetsmiljöarbetet inom familjenämnden 
omgående bör ses över. 

- Vid sidan av granskningens fokus har det även framkommit 
uppgifter om att vissa elever på Kastanjeskolan inte får 
undervisning i alla ämnen, vilket vi bedömer som allvarligt.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Rekommendationer från granskningen 2018
Familjenämnden rekommenderas att: 

- Omgående säkerställa att samtliga elever får sin undervisningstid 
tillgodosedd i samtliga ämnen i enlighet med skollagen, i undantag 
av de fall det finns särskilda beslut om anpassad studiegång

- Vidta åtgärder för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på 
samtliga skolor. Häri bland annat säkerställa att samtliga enheter 
arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Systematiskt genomföra uppföljningar av arbetsmiljön samt hålla 
sig uppdaterade om arbetsmiljöläget på skolorna

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterlevs och att uppföljning och återrapportering sker enligt plan
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Familjenämndens och kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-12-19, FN § 118, och 2018-12-19, KS § 215)
- Tomelilla kommunförvaltning jobbar med arbetsmiljöfrågor 

kontinuerligt under hela året.

- Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det 
under november och december att genomföras två 
medarbetarundersökningar för att förebygga ohälsa och 
säkerställa en god arbetsmiljö. En riktas till förvaltningens chefer 
med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 

- Därutöver genomförs en medarbetarenkät för samtliga 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med pågående 
månadsanställning om minst sex månader. 

- Dessa två enkäter kommer att ligga till grund för det framtida 
arbetsmiljöarbetet samt material för analyser om riktade insatser.

- Handlingsplaner kommer att utarbetas där respektive chef i 
samverkan får vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- En översyn av fördelning av arbetsmiljöuppgifter pågår. En ny 
fördelning är under framtagande. 

- Under första delen av 2019 kommer den nya fördelningen och 
dokumentation därav att genomföras för samtliga chefer i 
Tomelilla kommunförvaltning. 

- Arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdateras och kommer att implementeras samtidigt som den nya 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomlyses.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. familjenämndens och kommunstyrelsens svar till 
revisionen 
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska uppdateras. Samtliga 

rutiner, riktlinjer och arbetsmiljöpolicy samt arbetsmetoden för 
att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är 
under översyn.

- Föregående års arbetsmiljöarbete sammanställs i SAM-
revision. SAM-revision redovisas tillsammans med 
handlingsplan i KSAU. Handlingsplan för nästkommande år 
redovisas och beslutas därefter i kommunstyrelsen.

- Under första kvartalet av 2019 kommer en arbetsmiljöutbildning 
att genomföras för nya chefer eller de chefer som upplever sig 
behöver fylla på sina arbetsmiljökunskaper. HR-avdelningen tar 
fram ett utbildningsmaterial som utgår från Sunt arbetsliv. 
Utbildningsmaterialet ska också kunna användas för att utbilda 
skyddsombud.
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Vad visar uppföljningen?
- En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Tomelilla kommunförvaltning, 

beslutad av kommunstyrelsen 2018-11-14. 

- Två övergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
har framarbetats för 2019. Mål 1 avser starkt psykiskt påfrestande 
arbete. Kopplat till mål 1 ska en rutin för att hantera krävande situationer 
i kontakt med exempelvis brukare och medborgare finnas i samtliga 
verksamheter, med förankring i respektive enhet. Mål 2 avser kunskap 
om var och hur kränkande särbehandling anmäls. I nästkommande 
förvaltningsövergripande medarbetarundersökning ska samtliga 
respondenter veta var och hur kränkande särbehandling anmäls.

- En SAM-rapport med underlag från 2019 års SAM-checklistor har 
framarbetats. Vidare har en övergripande handlingsplan för årlig 
uppföljning av SAM utarbetats för 2020. 

- SAM-checklistorna utgör ett stöd för cheferna att planera och följa upp 
aktiviteter samt att identifiera utvecklingsbehov inom respektive enhet. 
Syftet med checklistorna är att ge en översiktlig bild av 
arbetsmiljöarbetet. Utöver att utgöra ett löpande stöd i det vardagliga 
arbetsmiljöarbetet utgör SAM-checklistorna även ett 
uppföljningsmaterial. 

- Inför den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
överlämnar respektive chef handlingsplanen för sin enhet till 
verksamhetschef. Verksamhetschef och skyddsombud arbetar 
tillsammans fram en verksamhetsövergripande SAM-rapport som därpå 
presenteras i LOSAM (lokal samverkansgrupp). HR-avdelningen 
sammanställer det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå 
utifrån verksamheternas rapporter och utformar en handlingsplan med 
redovisning i CESAM (central samverkansgrupp) samt för beslut i 
KSAU/kommunstyrelsen. 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen säkerställer att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp 

och redovisas genom en årlig presentation av resultaten från 
föregående år samt förvaltningens förslag på handlingsplan. Detta görs 
för personalutskottet (KSAU) och därefter sker en redovisning för 
kommunstyrelsen för fastställande av eventuell handlingsplan. 

- Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och administreras av 
HR-avdelningen. En medarbetarenkät genomfördes under hösten 2018. 
Utifrån medarbetarenkätens resultat har en övergripande handlingsplan 
med förslag på åtgärder utarbetats. 

- Under hösten 2018 genomfördes även en chefsenkät gällande 
arbetsmiljö. 

- Under 2019 har workshops avseende organisatorisk och social 
arbetsmiljö genomförts tillsammans med HR. 

- Vidare har en arbetsmiljöutbildning enligt uppgift genomförs. 

- Den nya skolledningen på Kastanjeskolan uppmärksammade att vissa 
elever inte fick undervisning i alla ämnen i samband med att de startade 
sin tjänstgöring på skolan hösten 2018 och lade om organisationen 
avseende de särskilda undervisningsgrupperna. Samtliga 
undervisningsgrupper har efter hösten 2018 alla ämnen enligt timplan. 
Enstaka elever kan ha anpassad studiegång om det fattats särskilt 
beslut om detta. Tidigare upplägg, med annan schemaläggning/innehåll 
för de särskilda undervisningsgrupperna, förekommer ej. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att vissa åtgärder har vidtagits men att ett antal rekommendationer från den tidigare 
granskningen fortfarande inte har åtgärdats. 
- Kommunstyrelsen säkerställer huvudsakligen att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp och redovisas för respektive 

verksamhet genom att kräva återrapportering avseende resultaten från föregående år samt förvaltningens förslag på 
handlingsplan. 

- Vi kan konstatera att det under 2018 genomfördes både en medarbetarundersökning och en chefsundersökning. Utifrån 
resultatet av medarbetarundersökningen har en övergripande handlingsplan utarbetats. 

- En SAM-rapport med tillhörande handlingsplan har framarbetats för 2019. 
- Vi kan även konstatera att en arbetsmiljöutbildning har genomförts. Av de underlag vi tagit del av framgår dock inte om 

utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen genomfördes. 
- Däremot har kommunstyrelsen inte kunnat redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, 
om åtgärder vidtagits för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket sätt kommunstyrelsen 
säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Slutligen gör vi bedömningen att familjenämnden har säkerställt att samtliga elever får sin undervisningstid tillgodosedd i 
samtliga ämnen i enlighet med skollagen. 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Frida Starbrant 
Verksamhetsrevisor 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

Rev § 2 Dnr KS 2021/21

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Revisorerna bedömer även att kultur- och fritidsnämnden 
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett 
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas 
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-
01-19 och beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen, 
familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
Kommunstyrelsens och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda 
senast 2021-03-10.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.xxx.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.xxx till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast xxx samt till kommunfullmäktige för kännedom.

- (Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.xxx samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn samt Sveriges Radio 
Kristianstad.)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-15, handlingsid: 
Ks 2021.106
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.104
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.105
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Tidigare behandling
2020-09-17: Revisorerna § 35/2020
Uppdrag -Uppföljning av fördjupade granskningar 2018, handlingsid: Ks 
2020.2793

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att styrelse och nämnder ska inkomma 
med yttranden på granskningen senast 2021-03-10 för att revisorerna ska 
kunna beakta dessa vid ansvarsprövningen för 2020 den 24 mars 2021. 
Vidare föreslår Ulla-Christina Lindberg att förslaget att skicka ut 
pressmeddelande för denna granskning tas bort.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom

84



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 februari 2021

Justerandes sign

Vonau § 11 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut januari 2021

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för januari 2021.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 januari-31 januari 2021:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – januari: 169

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-03, handlingsid: 
Von 2021.337
Delegeringsbeslut SoL och LSS jan 2021, handlingsid: Von 2021.220
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021

Beslutskod Beskrivning November December Januari
2000 Genomförandeplan ny 2 3 1

2010 Genomförandeplan uppföljning 15 27 41

2030 Genomförandeplan justerad 1

4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 42 36 45

4003 Tillfällig insats 6

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 3 1

4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag
4102 Avlösarservice 4kap1§SoLavslag
4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 10 8 18

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 8 10 9

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 2 5 3

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 1 2

4700 Telefonservice 4k1§ SoL bifall 1

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 7 5 8

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

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

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 2 5 5

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 8 8 11

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1 1

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall
6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 1

6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag 1 1

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 4 1

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

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
6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall
6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS delavslag 1

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

6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 12 9 10

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 129 139 169
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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 18 februari 2021

Anmälningsärenden Von feb 2021

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

Ärendebeskrivning
Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus
Regeringen fattade beslut den 28 januari 2021 enligt bifogad fil med handlingsid: Von 
2021.314. Tomelilla kommun erhåller 263 001 kr enligt bilaga 1 i dokumentet.

Vonau 11 feb, § 4/2021, Förlängning av placering enligt 9 kap § 9 LSS samt 
nytt placeringsavtal med Humana LSS Sverige AB
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 11 feb 2021 att förlänga 
placeringen under perioden 2021-02-14 – 2021-09-15. Beslutet innebär att vård och 
omsorgsnämndens budget för 2021 kommer belastas med kostnaden uppgående till 
1 477 082 kr om den pågår under hela perioden.

Vonau 11 feb, § 5 2021, Förlängning av placering enligt 9 § punkt 8 LSS, samt 
nytt placeringsavtal med Nytida AB -Villa Haglösa
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 11 feb 2021 att förlänga 
placeringen under perioden 2021-01-31 – 2021-06-10. Beslutet innebär att vård och 
omsorgsnämndens budget för 2021 kommer belastas med kostnaden uppgående till 
1 103 151 kr om den pågår under hela perioden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-18

Utbetalning av medel, handlingsid: Von 2021.314

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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