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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: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/2

Datum 16 mars 2021

Dialoger och informationsärenden Von 
2021-03-25

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 2021-03-16

Stöd och omsorg

Olof Hammar
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Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 14 Dnr VON 2021/23

Hyressättning 2021 för boenden inom vård och 
omsorg samt hyrestak

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

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 24 mars 2016, Von § 37/2016, att 
de årliga hyreshöjningarna från den 1 april sker med riktpunkt på 
Österlenhems hyreshöjningar. 

Vård och omsorgsnämnden har därefter fortsatt att årligen fatta beslut om 
hyrorna med en förteckning på vilka lägenheter som avses som 
beslutsunderlag, trots att justeringarna följt nämndens beslut 2016, dvs en 
uppräkning med samma procentsats som skett för lägenheter inom 
Österlenhems bostadsbestånd. 

Så länge nämnden inte fattar nytt beslut om principerna för årliga 
hyreshöjningar och så länge verksamheten tillämpar beslutet från 2016 
kommer nämnden endast informeras om att justeringar skett enligt detta 
beslut. Procentsatsen för Österlenhems hyreshöjningar 2021 är inte klar ännu 
men så fort verksamheten får informationen kommer uppräkning göras från 
1 april 2021 med denna procentsats för kommunens lägenheter inom särskilt 
boende och bostäder inom LSS som inte överstiger hyrestaket och nämnden 
kommer informeras om att så skett.

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2019, Von § 12/2019, 
att från och med 2019-04-01 införa ett hyrestak (högsta hyresnivå) 
uppgående till 6500 kr per månad för kommunens bostäder med särskild 
service enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 14 forts

Vård och omsorgsnämnden beslutade samtidigt att årligen per den 1 april 
indexjustera hyrestaket (högsta hyresnivån) enligt förändringarna i 
konsumentprisindex. För 2020 räknades hyrestaket upp med 85 kr till 6585 
kr. KPI för januari 2021 uppgick till 1,3 procent och hyrestaket för 2021 
kommer därför höjas till 6 671 kr (6585 x 1,013) för att följa nämndens 
beslut från 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Årliga justeringar av hyrorna och hyrestaket får inga ekonomiska 
konsekvenser för kommunen så länge inga hyressubventioner ges. Skulle inga 
justeringar göras skulle det få negativa ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.

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
Hyrorna och hyrestaket justeras årligen. Någon uppföljning i övrigt sker inte 
av nämnden.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.430.
VON § 37/2016 Hyressättning för särskilda boenden och gruppbostäder 
2016, handlingsid: Von 2016.702
Von § 12/2019 Subventionering av hyror för bostäder med särskild service, 
handlingsid: Von 2019.155
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 14 forts

Tidigare behandling
Von § 37/2016
Vård och omsorgsnämnden beslutar fastställa hyrorna i enlighet med förslag i 
bilaga, handlingsid: VON 2016.675. De hyror som i bilagan fått anmärkning 
om stegvis höjning ska höjas stegvis med 1/3 av föreslagen ökning under en 
period av tre år.

Hyrorna gäller från och med den 1 april 2016.

Fortsättningsvis ska en årlig hyreshöjning från den 1 april ske med riktpunkt 
på Österlenhems hyreshöjningar.

Hyreshöjning ska fortsättningsvis ske med en procentsats lika för alla 
boenden om inte speciella undantag görs med anledning av förändrade 
förhållanden

Von § 12/2019
Vård och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2019-04-01 införa ett 
hyrestak (högsta hyresnivå) uppgående till 6500 kr per månad för 
kommunens bostäder med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Vård och omsorgsnämnden 
beslutar också att årligen per den 1 april indexjustera hyrestaket (högsta 
hyresnivån) enligt förändringarna i konsumentprisindex.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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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: Eva-Marie Wendel 
Titel: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
E-post: Eva-Marie.Wendel@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/27

Datum 16 mars 2021

Lex Maria utredning enligt 3 kap . 4-6 §§ 
(HSLF-FS 2017:40)

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

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna 
regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet 
och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska 
ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa 
effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO ska ta del av vårdgivarens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, 
möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga 
och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex 
Mariautredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra 
allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Vård och omsorgsverksamheten har i egenskap av vårdgivare den 15 mars 2021 till 
IVO skickat bifogad utredning gällande patient som inte fått adekvat bedömning och 
tillsyn från sjuksköterska samt att dokumentationen kring patienten varit bristfällig.
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Ekonomiska konsekvenser
Händelserna som utredningen gäller har inte fått några ekonomiska konsekvenser i 
nuläget.

Barnperspektivet
Utredningen avser en vuxen person

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

Uppföljning
En åtgärdsplan har tagits fram och den kommer följas upp. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel 2021-03-16

Lex Maria 2021, Utredning enligt 3 kap .4-6 §§ (HSLF-FS 2017:40), handlingsid: Von 
2021.453

Stöd och omsorg

Eva-Marie Wendel

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 16 Dnr VON 2021/25

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och att lägga densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts.

Vård och omsorgsnämnden planerar, leder och kontrollerar verksamheten på 
ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) upprätthålls. Nämnden har fastställt övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följt upp och utvärderat 
målen, vilka återfinns i nämndens plan 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 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.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 16 forts

Uppföljning
Patientsäkerhetsberättelse upprättas årsvis. Någon formell uppföljning 
kommer inte ske av nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och att lägga densamma till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.431. 
Patientsäkerhetsberättelse 2020, handlingsid: Von 2021.377.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Sammanfattning 
 

Året har präglats av arbetet med Cocid-19 i Tomelilla kommun, som i 

övriga världen. 

Stort arbete har lagts på att förebygga utbrott samt att stävja de få små 

som uppkommit i vår kommun. 

 

Teamarbetet, samverkan, Samordnad Individuell Plan (SIP), aktuella 

vårdplaner och kvalitetsregister så som Senior Alert och BPSD, är en 

arbetsstruktur som är påbörjades under 2019, för att vi ska nå målet att 

arbeta med personcentrerad vård. Omstart 2019, har fått struktureras om 

2020 utifrån vad som var tänkt. Team möten har fått ske i större ut-

sträckning digitalt.  

  

Samverkan mellan vårdgivare har fortsatt och utökats till att ha teams 

möten varje vecka sedan pandemin startade. I dessa samverkansmöten 

har slutenvården (Simrishamn och Ystad) samtliga vårdcentraler, pri-

vata samt regionens, ASiH (avancerad sjukvård i hemmet) samt samt-

liga SöSk kommuners MASar (medicinskt ansvariga sjuksköterskor), 

ingått.  

Sedan tidigare sker regelbunden samverkan mellan Tomelilla kommun 

och vårdcentralerna i kommunen. Denna samverkan har utökats avse-

värt under pandemin. 

Samverkansmöten mellan MAS i SöSk har fortgått som tidigare, dock 

har dessa heldagsmöten skett digitalt. 

MAS har också haft samverkansmöte med Vårdhygien-Smittskydd två 

gånger per månad. 

 

Under hösten skrevs avtal med leverantör av plattformen Entergate 

estracer. Ett system där vi själva kan skapa webbutbildningar samt kun-

skapstester efter utförd utbildning. 

 

Signering av läkemedelsöverlämning har gått över helt till digitalsigne-

ring, så kallat e-signering. 

  

MAS har haft kontinuerliga digitala möten med våra Hygienombud och 

deras arbete ute i verksamheterna har varit framträdande under hela 

pandemin. Hygienkontroller har genomförts vid tre tillfällen och sedan 

rapporterats in till enhetschef och MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14



4 

 

Inledning 
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, 

och 

• vilka resultat som uppnåtts. 

 

Då patientsäkerhetsberättelsen utgår ifrån hälso- och sjukvårdens an-

svarsområden används begreppet patient, och då man talar om social-

tjänstens ansvarsområde används begreppet brukare. I detta dokument 

kan därför båda begreppen förekomma.  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

Målet för 2020 patientsäkerhetsarbete var att få klart ett tydligt 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete även i hemsjukvården, 

arbetet påbörjades 2019. 

Process för Hälso- och sjukvård är framtagen samt delprocesser. Nya 

rutiner har upprättats men även revidering av befintliga rutiner har skett 

under året. Arbetet har delvis fått avstanna på grund av pandemin. 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten 

så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjuk-

vårdslagen (HSL). Patienterna ska erbjudas trygg och lättillgänglig vård 

med god kontinuitet. Vården ska bedrivas med respekt för patienternas 

integritet och självbestämmande.  

Verksamhetschef  
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för att vården drivs 

utifrån gällande lagar, föreskrifter och rutiner fastställda av medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS). I ansvaret ingår att se till att resursan-

vändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker vård 

samt att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och att anmäla 

hälso- och sjukvårdpersonal som utgör en patientsäkerhetsrisk, till In-

spektionen för vård och omsorg (IVO).  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säker-

het. MAS utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delege-

ring och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också 

att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser 

som kan leda till eller har lett till allvarlig skada eller sjukdom. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal  
Hälso- och sjukvårdspersonal, d v s sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster/fysioterapeuter har skyldighet att arbeta enligt vetenskap 

och beprövad erfarenhet och ska bidra till att hög patientsäkerhet upp-

rätthålls samt rapportera risker och negativa händelser till MAS och 

verksamhetschef. 

  

Omvårdnadspersonal  
Omvårdnadspersonalen har skyldighet att följa de riktlinjer och rutiner 

som styr hälso- och sjukvården. De ska medverka i patientsäkerhetsar-

betet och rapportera risker samt negativa händelser.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Det sker en kontinuerlig samverkan med andra vårdaktörer. 

• Tomelilla kommun har samverkansavtal med de tre vårdcen-

tralerna (VC) i kommunen, Capio Nova, VC Tomelilla samt VC 

Brösarp.  

• Samverkansmöten mellan MAS, Enhetschef sjuksköterskor, En-

hetschef rehabilitering samt Verksamhetschefer för de tre VC, 

sker 2–3 gånger per termin. 

• Samverkan sker också med Ystad lasarett, Närsjukvård Sim-

rishamn, ca 2–3 gånger/termin 

• MAS i Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Skurup och Tomelilla har 

månadsvis samverkansmöten. 

• Samverkan med Öppen Psykiatrin och Tomelillas MAS har inte 

skett som planerat på grund av pandemin.  

• MAS i Tomelilla representerar SöSk i nätverksgrupp för läke-

medel i samverkan med Region Skånes Läkemedelsråd. 

• MAS i Tomelilla har ingått i Länsstyrelsens arbetsgrupp för an-

skaffning av skyddsutrustning, vilken startade i april 2020 med 

anledning av pandemin. 

• MAS i Tomelilla har ingått i ett VINNOVA projekt genom att 

ingå i AID IT TO:s projektgrupp för framtagande av en platt-

form för aktörsgemensam samverkan i kris 

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård sker via det 

webbaserade programmet Mina Planer, som är gemensamt för Skåne. 

Vid utskrivning från den slutna vården överförs nödvändig information, 

för att säkerställa ett patientsäkert omhändertagande i kommunens hem-

sjukvård och i primärvården.  

När den enskilde har kvarvarande behov av insatser från både region 

och kommun i form av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst ska en 

Samordnad Individuell Plan, SIP, upprättas.  
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Tomelilla kommun har ett team med spetskompetens för detta arbete, 

Samverkan vid utskrivnings team, SVU.  

Teamet består av en sjuksköterska, en fysioterapeut och en bistånds-

handläggare. Teamet har kontakt med läkare, från varje VC, på varda-

gar efter lunch, för att samordna patienters hemgång från slutenvården. 

 

Patienters och anhöriga/närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och efter samtycke även anhöriga/närstående ska få möjlighet 

att 

• medverka vid upprättande av vårdplaner 

• medverka vid upprättande av SIP 

• bli informerade om när nationella studier genomförs 

• bli informerade vid utredning av vårdskador 

• bli informerade vart man vänder sig för att framföra synpunkter 

och klagomål 

•  

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse, som 

medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för patient. 

Den personal som upptäcker händelsen rapporterar direkt i avvikelsesy-

stemet.  

Händelserna utreds av ansvarig enhetschef tillsammans med den legiti-

merade personalen. 

Vid APT tas avvikelserna upp för att genom systematisk uppföljning 

öka kunskapen hos personalen om risker i hälso- och sjukvården så att 

riskerna minimeras genom förebyggande åtgärder samt genom utveckl-

ing av metoder och arbetssätt.  
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Interna avvikelser 

2019                                                                           2020 

 
       776       795         20      134       25                      925       536         7       245    22 

    

I omvårdnadshändelser rapporteras både SoL och HSL. Kvalitetschefen 

har lagt mycket fokus under 2020 på att få omvårdnadspersonalen att 

rapportera avvikelser gällande omvårdnad i större utsträckning.  

 

Fall och läkemedel är våra stora utmaningar. Läkemedelsutbildningar  

för omvårdnadspersonal sker kontinuerligt. Utbildningstillfällena har 

anpassats efter pandemin. Detsamma gäller även de utbildningar som 

arbetsterapeut och fysioterapeut erbjuder gällande hantering och skötsel 

av hjälpmedel samt även i förflyttningsteknik. Sedan 1 maj ingår hem-

besök av arbetsterapeut och fysioterapeut vid beviljande av Trygghets-

larm. Detta innebär en tidig intervention för att förebygga fall och be-

hov av hemtjänst. 

 

Att fallavvikelserna ökat kan dels bero på att vi arbetat mer aktivt med 

att uppmärksamma och rapportera fall men också att många inte har va-

rit ute och inte rör sig i samma utsträckning på grund av pandemin, utan 

har varit mer stillasittande och få då sämre muskelstyrka och därmed 

försämras balansen. 

 

De vanligaste avvikelserna gällande läkemedelshantering är ej givna 

doser. Strukturen vad gäller utredning av avvikelser förändrades under 

2019 och alla utredningar gällande läkemedelsavvikelser sker i samver-

kan mellan enhetschef och legitimerad personal.  
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Antalet läkemedelsavvikelser har minskat under 2020 och en orsak till 

detta kan vara att vi infört säkrare hantering gällande överlämnande av 

läkemedel, genom att införa e-signering. Trenden kommer att följas av 

MAS. 

 

Risken för att drabbas av en läkemedelsavvikelse för den enskilde pati-

enten i hemsjukvård är liten. Detta baseras på att det årligen sker ca 

500 000 överlämnande av läkemedel och antalet avvikelser är strax över 

500.  

Externa avvikelser 
Som ett led i kvalitetssäkringen skickas avvikelserapport även till  

externa vårdgivare/aktörer då samverkansrutiner rutinerna inte följs.  

 

Följande antal avvikelser har översänts till externa verksamheter 

Avvikelser till: 2020 Att jämföra med 

2019 (start i april) 

Ystad sjukhus 13 20 

Simrishamns sjukhus 7 9 

Kristianstads sjukhus 1 1 

Malmö sjukhus 1 1 

Hässleholms sjukhus 0 0 

Lunds sjukhus 1 1 

Vårdcentraler 1 4 

Psykiatri Kristianstad 4 4 

Folktandvården 0 0 

Falck läkarbil 2 1 

HÖS 0 1 

Färdtjänst 1 1 

Humana assistans 0 3 

Totalt 31 46 

 

Antalet avvikelser som skickats till externa verksamheter var 31. Svars-

frekvensen har varit mycket låg, endast 12 avvikelser och återrapporte-

rats till MAS.  

Att vi har rapporterat så få externa avvikelser jämfört med 2019, kan 

mycket väl beror på att fokus har till stor del legat på Covid-19 under 

2020. Detsamma kan vara anledningen till att svarsfrekvensen varit så 

låg. Vi har under hösten strukturerat om rapporteringsgången, genom 

att vår SVU- sjuksköterska samordnar och skriver samtliga externa av-

vikelser som sker i samband med hemgång från slutenvården. 

Lex Maria anmälan 
Det har inte skett någon anmälan enligt Lex Maria i Tomelilla Kommun 

under 2020 

  

19



9 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

Endast ett klagomål har inkommit och då till MAS via omvårdnadsper-

sonal. MAS utredde ärendet och återkopplade direkt till patienten och 

anhöriga, vilka blev nöjda med de åtgärder som vidtogs. Inga klagomål 

eller synpunkter har inkommit från Patientnämnden och Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO)  

 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Översyn av rutiner, samverkansdokument, blanketter, arbetsgång etc.  

Arbetet med att ta fram ett Ledningssystem för hälso- och sjukvård har 

fortgått under 2020, dock inte i den takt som var önskat pga. Covid-19 

✓ Fortsatta åtgärd; Uppdatering av de rutiner som återstår att revi-

dera/skapa 

 

Granskning av läkemedelsförråd samt brukares läkemedelsskåp på våra 

särskilda boende 

✓ Åtgärd; Granskningen har inte kunnat genomföras pga.  

Covid-19 och de restriktioner detta har medfört. Granskningen 

planeras till senare delen av året 2021 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2, SOSFS:2011:9 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
enligt SOSFS: 2011:9 

Ledningssystem för hälso- och sjukvården har i grunden framtagits un-

der 2020. Samtliga processer är framtagna för HSL. Det återstår en del 

rutiner som behöver uppdateras. 

Ledningssystemet ska användas för att 

• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens  

kvalitet 

• planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra  

verksamheten 

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsar-

bete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsar-

betet ska bestå av riskanalyser, egenkontroll och hantering av avvikel-

ser. 

Målet för 2020 har varit att bygga upp ett tydligt Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS: 2011:9 och skapa tydliga 

processer och rutiner. Tyvärr har arbetet med Covid-19 gjort att alla ru-

tiner inte är uppdaterade. 
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Sekretess 
Grundläggande bestämmelser är att det ska finnas en inre sekretess. Det 

vill säga att den som arbetar hos en vårdgivare (huvudman) får ta del av 

dokumenterade uppgifter i patientjournal, endast om han eller hon del-

tar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt 

arbete inom hälso- och sjukvården. Behörigheten ska begränsas till vad 

som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.  

 

Regelbunden loggkontroll har genomförts med avseende på säkerhet i 

hanteringen av den datoriserade patientjournalen. Loggarna analyseras 

med syfte att upptäcka otillbörlig journalöppning. Loggning och logg-

uppföljning används som en preventiv skyddsåtgärd för att förhindra 

överträdelser enligt patientjournalslagstiftning. Så har tidigare inte skett 

i Tomelilla kommun och 2020 var första året då loggkontroll genomför-

des efter den nya rutinen. Den loggkontroll som skett har inte påvisat att 

sekretessen har brutits. 

Hygienombud 
Hygienombuden ute i verksamheterna har blivit fler under året. 

Teams möten med MAS har genomförts återkommande. Under hösten 

och vintern har mötena utökats till en gång per månad.  

Hygienombuden har genomfört punktprevalensmätning av följsamhet 

till basala hygienrutiner och klädregler. Både innan pandemin samt un-

der pandemin och resultatet har varit bra.  

 

Digitalsignering  
Digitalsignering, e-signering, infördes i maj månad och all signering, 

vid överlämnade av läkemedel, har sedan succesivt övergått till att ske 

digitalt. Ansvarig sjuksköterska har i och med detta en direkt bild av 

hur läkemedelshanteringen fungerar och kan vidta åtgärder direkt om 

något skulle gå fel. Detta ger en högre följsamhet för våra patienters lä-

kemedelsbehandling. 

          

Evondos 
Vi har haft som mål att införa Evondos(läkemedelsrobot) till patienter 

som skrivs in i hemsjukvården och som enbart ska ha hjälp med sina lä-

kemedel. Detta för att kunna begränsa antal fysiska besök under pande-

min. Tyvärr var inte så många patienter lämpade för Evondos som vi 

hade hoppats på. 

       

 Intern samverkan 
         Arbetet med att hitta struktur i samverkansarbetet inom den befintligt    

         egna hälso- och sjukvårdsorganisationen har påbörjats.  

 Den legitimerade personalen fick tillsammans ta fram förslag i sina  

 olika ansvarsområden för att skapa möjligheten till ett förbättrat  

 teamarbete.  
         Några områden har påbörjat arbetet med att ha korta veckomöten för  

          avstämning och bygga upp samarbete 
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Tidig intervention för att förebygga fall och behov av 

hemtjänst 
Sedan 1 maj ingår hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut vid be-

viljande av Trygghetslarm. Då patienter ansöker hos biståndshandläg-

gare och får bifall till Trygghetslarm, informeras de samtidigt om att ar-

betsterapeut och fysioterapeut gemensamt kommer utföra ett hembesök, 

för att kartlägga och förebygga enligt målsättningarna.  

Patienten ska inte tillfrågas om de vill ha ett hembesök, utan informeras 

att det ingår per automatik när de får bifall om Trygghetslarmet.  

Syftet är att genom tidiga arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska be-

dömningar kartlägga nya patienters förmåga att utföra sin ADL (Aktivi-

teter i det Dagliga Livet) för att förebygga behov av framtida hem-

tjänstinsatser och fallolyckor och att därigenom förlänga tiden för själv-

ständighet och möjlighet att klara sin livssituation. 

 

Vid hembesöket, som skall ske inom 14 dagar, kartläggs ADL-för-

mågan samt risken för fall. Boendebedömning görs. Utifrån behov kan 

åtgärderna vara olika rekommendationer kring patientens egen person 

och boende, träningsprogram att utföra på egen hand, fysisk träning 

med stöd av kommunens Rehabenhet/hemtjänst, hjälpmedelsförskriv-

ning, träning i ADL och bedömning kring behov av att ansöka om bo-

stadsanpassning. Utvärdering av arbetssättet sker var tredje månad i 

samarbete med biståndshandläggarna. 

Trygg hemma 
Under våren 2020 påbörjades implementeringen av ett nytt arbetssätt i 

Tomelilla kommun, Trygg hemma. Målet är att ett rehabiliterande för-

hållningssätt ska genomsyra all verksamhet inom Vården och omsorgen 

i Tomelilla kommun. Det ska vara ett helt naturligt förhållningssätt i 

Tomelilla kommun. 

Syftet med arbetssättet är att minska risken att personer utvecklar ett be-

roende av omsorgsinsatser genom att: 

• Skapa trygghet och hjälp till självständighet 

• Vidmakthålla en känsla av självständighet 

• Ge möjlighet till kontroll över dagliga aktiviteters utformning  

Enhetschef för respektive verksamhetsområde ansvarar för att medarbe-

tare erbjuds utbildning i rehabiliterande förhållningsätt och att följa upp 

att arbetssättet genomsyrar verksamheten 

 

Arbetsterapeut och Fysioterapeut ansvarar för utbildning utifrån tidspla-

nen, samt utvärdering på individnivå. Sedan hösten 2020 finns en tydli-

gare arbetsfördelning då en styr – och en arbetsgrupp bildades. Sjukskö-

terska har också fått ett tydligare uppdrag inom utbildningsdelen. Tids-

planen är på grund av Covid-19 förskjuten närmast ett år och i dagsläget 

är det hemgångar inom ordinärt boende som omfattas av det nya arbets-

sättet. 
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Covid-19 team 
Våren 2020 bildades ett Covid-19 team inom Rehabgruppen. I teamet 

ingår två fysioterapeuter och två arbetsterapeuter. Bakgrunden var be-

hovet av en samlad kompetens gällande Covid-19 patienter, tidiga insat-

ser och rehabilitering. Syftet för teamet var kompetensutveckling ge-

nom omvärldsanalys, delta i utbildningar och i nätverk för att ta del av 

befintlig kunskap inom området. Teamet har ansvar för de arbets- och 

fysioterapeutiska insatserna gällande Covid-19 patienterna inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Utbildningar 
Under året har endast ett fåtal tillfällen med Förflyttningsutbildning och 

Trygg Hemma–konceptet kunnat genomföras. Detta pga. pandemin.  

Förflyttningsutbildning för våra sommarvikarier har genomförts som 

planerat vid sju tillfällen i början av juni. 

 

Under året har arbetet med att införandet av en utbildningsplattform på-

börjats, Entergate estracer.  

Instruktionsfilmer inom Förflyttningsteknik har producerats. Fler områ-

den kommer att implementeras såsom användande av personlyft och 

träningsprogram. Arbetet med utbildningsplattformen är ett samarbete 

mellan HSL och kommunikationsavdelningen. Förväntad effekt är ökad 

patientsäkerhet då omvårdnadspersonalen ständigt kommer ha tillgång 

till instruktionsfilmerna. 

 

Det har införts två steg i våra läkemedelsutbildningar.  

Steg 1 utbildning som är 5 timmar lång för nyanställda i vård- och  

omsorg  

Steg 2 utbildning som är 2,5 timme lång och vänder sig till dem som 

har tidigare erfarenhet av vårdarbete.  

Efter båda utbildningarna genomförs en kunskapstest samt praktiskt 

prov hos vår utbildare för att sedan kunna delegeras. 

 

Det har också tillkommit en diabetesutbildning som är 5 timmar lång 

med teoretiskt test hos vår utbildare.  

Vi hann med att ha 2 utbildningar i basal hygien för nyrekryterade, 

vilka är 2 timmar långa, innan pandemin bröt ut. Därefter har  

basala hygienutbildningar genomförts till största delen digitalt.  

Ett fåtal utbildningar har skett vid fysiska möten. 

       Det var planerat en ViSam (beslutstöd) utbildning för samtliga  

         sjuksköterskor, denna utbildning har arrangörerna ställt in på grund av  

         pandemin. 

   

Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

Risk- och konsekvensanalyser har genomförts inför förändringar i verk-

samheterna vid misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19. 
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Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Inga betydande händelser - vårdskador har förekommit under 2020. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Dokumentation enligt ICF (Internationell klassifikation av funktionstill-

stånd, funktionshinder och hälsa – barn- och ungdomsversionen) 

påbörjades i verksamhetssystemet maj 2019 och har fortgått under 

2020. Dokumentations process samt rutin för journalföring och behand-

ling av personuppgifter har tagits fram. 

Även rutin för rapportering och informationsöverföring i kommunal 

hemsjukvård har tagits fram under 2020. 

Mål och strategier för kommande år 
• Fortsätta arbetet med att hitta strukturer i samverkan i den egna 

organisationen. 

• Strukturerad journalgranskning av det befintliga verksamhetssy-

stemet. 

• Ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete ska ske genom att ut-

öka arbetet med de nationella kvalitetsregistren så som Senior 

Alert, BPSD och Palliativregistret. 

• Hygienombuden kommer att fortsätta genomföra granskningar 

ute i verksamheterna under året. Granskningen skall rapporteras 

till MAS som sammanställer resultatet.  

• Granskning av läkemedelshantering i särskilda boende ska ge-

nomföras under året. 

• Arbetet ska fortgå med att införa beslutsstödet ViSam som är ett 

verktyg för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg, 

vilket ska användas när den enskildes hälsotillstånd försämrats. 

Checklistan i ViSam ger stöd för att avgöra var den fortsatta 

vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukture-

rad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informations-

överföringen till nästa vårdgivare säkras.  

• Fortsätta arbetet med de gemensamma målen för att öka själv-

ständigheten, delaktigheten och patientsäkerheten för våra med-

borgare. I beskrivningar av personcentrerad vård, betonas att 

personer med någon form av ohälsa, risk för ohälsa eller funkt-

ionshinder, inte främst bör betraktas utifrån ohälsotillståndet el-

ler funktionshindret, utan att istället i högre grad fokusera på de 

resurser varje person har och vad det innebär att vara människa 

och i behov av vård. 

• Evondos ska utöka. Tas med i beaktande redan vid vårdplane-

ringsstadiet. Ny arbetsgrupp ska bildas för detta arbete. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 15 Dnr VON 2020/36

Årsredovisning 2020 för vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 
vård och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2020 innehåller bland annat en redogörelse över årets 
väsentliga händelser, det sker en verksamhets- och måluppföljning och det 
ekonomiska utfallet redovisas och analyseras. Redovisningen avslutas med en 
analys om framtiden.
Vård och omsorgsnämnden redovisar totalt för 2020 ett ekonomiskt 
överskott på 240 tkr. Årets investeringar blev 1 840 tkr lägre än budget 
beroende på att upphandling av nytt verksamhetssystem skjutits fram. I 
Måluppföljningen bedöms att samtliga mål uppfyllts. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. Årsredovisningen uppvisar ett positivt ekonomiskt utfall.

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
Årsredovisningen är den sista uppföljningen av verksamhetsåret 2020. Ingen 
ytterligare uppföljning sker därefter.
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Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 15 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 
vård och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.429.
Årsredovisning 2020 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.411
Presentation VoO-nämnd bokslut – 2020, handlingsid: Von 2021.412
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Verksamhetsanalyser

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarsområde
 Myndighetsutövning enligt SoL och LSS

 Träffpunkter

 Hemtjänst, personlig omsorg, service, ledsagning, avlösning, trygghetslarm

 Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa

 Särskilt boende för äldre

 Korttidsboende och växelvård

 Anhörigstöd- öppen verksamhet, gruppverksamhet, individuellt stöd

 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

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

 LSS kontaktperson och ledsagare

 Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel

Väsentliga händelser
 Verksamheten införde digital läkemedelssignering, vilket ger en högre kvalitet för 

både patienter och medarbetare.

 Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet och det har varit 
värdefullt med tanke på covid -19. Personer i riskgrupper har kopplas samman med 
frivilliga resurser, för exempelvis matinköp.

 Volymerna, timmar och antal brukare i äldreomsorgen i ordinärt boende sjönk med 
tio procent under året. Dygnen på särskilt boende minskade med åtta procent. 
Antal dygn på korttidsboende minskade med 20 procent i jämförelse med 2019.

 Pandemin påverkade planerade aktiviteter vilket ledde  till att införandet av ung 
omsorg och måltidsvän inte implementerats i verksamheten under 2020. Enheterna 
kunde dessvärre inte heller ta emot ferieungdomar under året.
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 Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu på en digital plattform 
vilket ger alla medarbetare åtkomst till vardagsstöd i form av processer och rutiner 
direkt i mobilen.

Verksamhetsuppföljning
Antalet dygn på korttidsplatser minskade med ca 20% sedan 2019. För att anpassa 
verksamheten efter behovet så är korttidsplatserna integrerade i särskilt boende och inte 
som tidigare, verkställdes på en egen enhet. Det var möjligt då även behovet av särskilt 
boende har minskat vilket resulterat i att det ständigt funnits flera lediga lägenheter på 
boendena. Det genomsnittliga behovet anses vara ca fyra platser och är fördelat på 
Norrevång och Brinkehem med en stor flexibilitet i verksamheterna.Åtgärden är mer 
resurseffektiv än tidigare. Verksamheten har inte haft betalningsansvar, för ej hemtagna 
patienter, till Regionen de senaste åren.

Företagsgruppen inom daglig verksamhet LSS flyttade till nya lokaler. De arbetar nu på 
Löparegatan 1. Företagsgruppen arbetar med bland annat packning, media, skapande och 
servicerunda. Tidigare lokal var för liten för de nya aktiviteter som skapats utifrån 
efterfrågan hos deltagarna.

Under året som gått så hyrde verksamheten en Grön Arena gård utanför Brösarp. Antingen 
har verksamheterna avtalat med gårdens ägare om att under vistelsen umgås med djuren 
(höns, kaniner, katter, hästar och får) eller endast nyttja miljön och korsvirkeshuset som 
finns att tillgå. På grund av pandemin så har verksamheten inte nyttjats i så hög 
utsträckning som var planerat men daglig verksamhet har varit där kontinuerligt en gång 
per vecka , Stafettgatan hade övernattning och Vännens dagverksamhet har besökt gården 
under hösten. Individ och familjeverksamheten och grundsärskolan har även använt sig av 
möjligheten att vistas där.

Ett förebyggande arbete påbörjades innan sommaren där de som ansöker om trygghetslarm 
får erbjudande om ett kostnadsfritt besök av arbetsterapeut och fysioterapeut. Under 
hembesöket kartläggs deras förmåga att utföra sin ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet). 
Under besöket förs även en dialog kring fallpreventiva åtgärder. Målet med detta är att 
genom tidiga arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska bedömningar förebygga fallolyckor 
och därmed framtida behov av hemtjänstinsatser. Sedan maj månad har 17 besök 
genomförts. Fler har erbjudits men avstått på grund av pandemin.

Arbetet med implementeringen av heltid som norm fortlöpte med täta uppföljningar av 
kostnader, schemaplanering och bemanning. Det är en lärandeprocess som verksamheterna 
genomgår, vilket kräver mycket av både medarbetare, chefer och bemanningsenheten. 
Andelen heltidsanställda är 61%. Omställningen förväntas inte vara klar under 2021.

Trygg hemma är ett nytt tvärprofessionellt arbetssätt i Tomelilla kommun som startade i 
maj 2020. Fokus är att jobba med ett rehabiliterande förhållningssätt. Sedan starten har 21 
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beslut beviljats för Trygg hemma. Syftet med arbetssättet är att minska risken att personer 
utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser genom att;

 Skapa trygghet och hjälp till självständighet

 Vidmakthålla en känsla av självständighet

 Ge möjlighet till kontroll över dagliga aktiviteters utformning

Målet är att ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet och vara ett 
helt naturligt förhållningssätt inom Vård och omsorg i Tomelilla kommun. Det pågår 
kompetenshöjande insatser för att nå en god kvalitet. Under 2020 var fokus att 
implementera arbetssättet vid hemgångar från sjukhuset till ordinärt boende.

Pandemin påverkade verksamheten till stor del. Personalen inom vård och omsorg, som 
arbetar med de mest utsatta i riskgrupperna gjorde ett fantastiskt arbete med att skydda 
våra brukare från smitta. Genom att ta ansvar för basal hygien och vid misstanke om 
smitta, har de föredömligt anpassat skyddsutrustning och arbetssätt. Inom LSS och 
äldreomsorg så har en mycket hög andel av de tillsvidareanställda medarbetarna formell 
kompetens för arbetet och den höga andelen är en framgångsfaktor även i detta 
sammanhang.

Pandemin hade också en positiv effekt på implementeringen av digitala hjälpmedel. 
Baspersonalen använde läsplattor tillsammans med boende och brukare för att ex. 
kommunicera med anhöriga, för aktivering och för digitala inköp. Både interna och externa 
möten var i större utsträckning digitala, vilket ökat personalens digitala kompetens.

Intern kontroll

Arbetet med att kontrollera riskområden visar på att förvaltningen arbetar aktivt för att 
minska riskerna och sätter in åtgärder där risker konstaterats. Personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten står sig väl i jämförelse med riksnormen och samma positiva utveckling ses när 
det gäller att hålla genomförandeplaner aktuella. Nyckelhantering säkrades genom digitala 
nyckelskåp. Ett fortsatt förbättringsområde inom äldreomsorgen är ökad följsamhet till 
rapporteringsskyldigheten och att avvikelser utreds och används för att förbättra 
verksamheterna. Inom LSS utsågs vissa medarbetare som utredare för att säkerställa 
kvaliteten på utredningsarbetet och äldreomsorgen tar nu efter de goda exemplen. När 
avvikelser rapporteras, utreds och analyseras så ökar kunskapen och fokus kan flyttas till 
det förebyggande arbetet med riskanalyser och handlingsplaner.

Uppföljning av verksamheter på entreprenad

Uppföljningen visade att Förenade Care bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och väl 
uppfyller kraven på de två avtalsområden. Uppföljningen hade fokus på hur entreprenören 
arbetat med egenkontroller inom de av nämnden prioriterade områden; ta emot och 
verkställa uppdrag, klagomålshantering, avvikelserapportering samt hantering av brukares 
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nycklar. Bemanning på särskilt boende granskades och även personalkontinuiteten i 
hemtjänsten. Motsvarande uppföljning gjordes  på egenregins verksamheter och 
förbättringsområde som identifierades där var framförallt rapporteringsskyldigheten och 
social dokumentation.

Tunstalls larmmottagning granskades genom loggkontroller och resultatet visade att 
uppringningarna har besvarats enligt avtal. Dock blev det stora störningar under en vecka i 
oktober när Tunstall genomförde ett teknikskifte. Detta medförde tekniska problem på 
larmcentralen och vissa larmanvändare drabbades av oskäligt långa väntetider. Reklamation 
och ersättningskrav har ställts till leverantören.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. E-signering av läkemedel infördes under året. Digitala möten 
utvecklades under året. En e-plattform för utbildning och tester anskaffades och är under 
uppbyggnad. Webbutbildningar ökade. SPISS (Suicidprevention i svensk sjukvård) 
riktades till hela verksamheten under året.

Delaktighet och egenmakt 
Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom 
nämndens verksamheter ökar.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Förebyggande hembesök gjordes av arbetsterapeut och fysioterapeut 
efter biståndsbeslut om trygghetslarm. Hemträningsprogram visades digitalt. En brukare 
deltog vid rekrytering av enhetschef inom verksamheten. Hemtjänsten gav invånarna 
möjlighet till dialog under en dag på Torget.

Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Hemträningsprogram visades digitalt. Läsplattor används idag av de 
boende vid kontakter med anhöriga. Inköp av dagligvaror genomfördes digitalt i ett 
område.

Trygghet och hälsa
Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.

Kommentar:
Målet är uppfyllt. Nybyappen används delvis av bland annat Röda Korset. 
Pandemin påverkade att planerade insatser inte kunde genomföras.

Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.
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Kommentar:
Målet är uppfyllt. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade en svag nedgång 
från 94 procent till 93 procent i särskilt boende och i hemtjänsten från 83 procent 2019 till 
81 procent 2020. Om det finns någon koppling till pandemin är oklart. Inom LSS boende 
ökade tryggheten med 13 respektive 6 procentenheter. För att motverka ensamheten 
under pandemin iordningställdes säkra mötesplatser på särskilt boende för äldre och 
sedermera kontakt med anhöriga via läsplattor.

Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 

2019
Bokslut 

2020
Budget 

2020
Budget-

avvikelse
Intäkter 76 803 112 373 104 844 7 530

Kostnader -306 044 -345 387 -338 098 -7 290

Summa -229 241 -233 014 -233 254 240

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Vård- och omsorgsnämnd -377 -393 -415 22

Omsorgspeng -123 687 -155 362 -157 304 1 942

Ledning och myndighet -23 860 -20 786 -27 343 6 557

LSS-verksamhet -38 073 -18 355 -12 447 -5 908

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -31 769 -28 449 -27 936 -513

Hemtjänst -1 359 -4 114 -2 086 -2 028

Särskilt boende -10 116 -5 555 -5 723 168

Summa nettokostnader -229 241 -233 014 -233 254 240

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 240 tkr. Nämnden har getts 
kompensation för ökade kostnader med anledning av Corona-pandemin. Dessa kostnader 
var 5 700 tkr och bestod av personalkostnader, skyddsutrustning och extra städning. 
Nämnden tilldelades 905 tkr att nyttja av kommunstyrelsens medel för oförutsett.

Trenden med lägre volymer inom äldreomsorgen kvarstår, det berör belagda dygn på 
särskilda boenden men är störst inom hemtjänsten. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har 
minskat med 11 procent jämfört med budget. Lägre volymer inom äldreomsorgen gör att 
ramen för omsorgspengen har ett överskott på 1 950 tkr.

De olika verksamhetsområdena har inte kunnat hålla sin budget i år utan har ett 
sammanlagt underskott på 8 280 tkr. Satsningen på ”Heltidsarbete som norm” har 
inneburit att viss överkapacitet har skapats som medfört ökade personalkostnader. 
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Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som volymerna minskar 
parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, har medfört högre 
personalkostnader än budget. Olika åtgärder provas för att hitta kostnadseffektiva scheman 
som bygger på verksamhetens behov, bland annat har en metod introducerats som gör det 
möjligt att bryta ner budgeten till arbetade timmar och stämma av schemalagda timmar i ett 
nytt schema innan det börjar gälla.

Inom LSS verksamheten pågår ett arbete med att ta fram en ny ersättningsmodell, en ”LSS-
peng”, som tar hänsyn till förändringar i vårdtyngden. Den nya modellen ska 
implementeras under budgetåret 2021 och förväntas påverka planeringsförutsättningarna 
positivt.

Ledning och myndighetsgruppen har ett överskott på 6 550 tkr vid årets slut. Överskottet 
består av lönekompensation, ersättning för kostnader på grund av Covid-19, lägre 
personalkostnader på grund av vakant tjänst samt ej nyttjad buffert för oförutsedda 
kostnader.

Vård och omsorgsnämndens politiska verksamhet har ett överskott på 20 tkr vid årets slut.

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019

Bokslut 
2020

Budget 
2020

Budget-
avvikelse

Inventarier, vård och omsorg -1 229 -660 -2 500 1 840

Summa investeringar -1 229 -660 -2 500 1 840

Årets investeringar blev 1 840 tkr lägre än budget beroende på att upphandling av nytt 
verksamhetssystem skjuts fram till 2021.

Framtid
Covid -19 kommer fortsatt påverka verksamheten under 2021 . Att följa utvecklingen och 
anpassa verksamheten efter rådande omständigheter samtidigt uppmärksamma psykisk 
ohälsa för de som upplever en hög grad av isolering och anpassa insatserna därefter.

Ett nytt digitalt arbetssätt är systemet för utbildning och tester som ska implementeras 
under våren 2021. Kameror för tillsyn är också på gång och sensorer på särskilt boende står 
näst på att undersökas.

Från och med november 2021 kommer kommunen att driva korttidsvistelse för barn och 
unga inom LSS. Insatsen har tidigare verkställts av Simrishamns och Ystads kommuner. 
Verksamheten har redan idag en ändamålsenlig lokal för verksamheten. Det finns idag 12 
beslut att verkställa.

Äldreomsorgslyftet med ett möjligt bidrag på 5,4 miljoner kronor kommer att användas till 
kompetenshöjning främst till vård och omsorgsprogrammet.
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Tjänstedesign är en metod för att utveckla verksamheternas aktiviteter, insatser och service. 
Verksamheten kommer att använda denna metod i större utsträckning för att ta fram 
tjänster för kommuninnevånarna utifrån det som efterfrågas. Genom att tillsammans med 
användaren ta fram och utveckla tjänster kommer också delaktigheten bli större.

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad 
involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner 
ska förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i 
verksamheten.

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer, 
få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och 
underlätta för medborgaren framöver där för måste det prioriteras i allt högre grad.

På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja vilket ställer stora 
krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och 
föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att 
göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande.

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar. hög grad av helhetssyn bland 
ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. 
Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare 
framöver. . Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och hitta strategier för att 
lyckas.
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Resultat 2020
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Resultat 2020
Investeringar
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Resultat 2020

Kostnader i samband med Corona och kompensationen 
ökar intäkter och kostnader.
- Försäljningsintäkter underskott
- Stimulansmedel ej med i budget ger överskott
- Underskott på inhyrd personal
- Överskott på köp av verksamhet (äldreomsorg)
- Underskott på löner totalt

Redovisat tkr 2020 Budget tkr 2020 Avvikelse tkr

Intäkter -42 099 -32 290 9809
Kostnader/Utgifter 146 344 141 012 -5332
Kostnader för arbetskraft 128 376 124 117 -4259
Summa 232 621 232 839 218
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Resultat per verksamhet
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Resultat per verksamhet
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Omsorgspeng 2020
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Intäkter

62% av intäkterna utgörs av den ersättning egenregin i äldreomsorgen får i vår 
resursfördelningsmodell och är alltså intern. 
Drygt 23%, 25 mnkr utgörs av intäkter från brukarna. 
Totala intäkterna täcker 33% av verksamhetens alla kostnader.
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Kostnader

Personalkostnaderna utgör 37% av de totala kostnaderna men vi har 
köpt externt utförd verksamhet för 76,7 mnkr och intern verksamhet 
för 70,8 mnkr. I köp av verksamhet ligger även färdtjänst 2,9 mnkr 
och ersättning för personlig assistans med 17,2 mnkr. Övriga 
kostnader utgörs av bilkostnader, material, system mm. 
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Sjukfrånvaro

Medel/år

2017: 5,8% 2018: 5,1%
2019: 5,7% 2020: 9,9% 
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Hemtjänst

Trenden med sjunkande antal beslutade timmar inom hemtjänsten 
fortsätter. 
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Hemtjänst

….medan beslutade timmar per brukare inte har 
minskat. 

Antal brukare har minskat 2020 efter att ha 
varit ungefär samma antal de senaste åren. 
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Särskilt boende
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Korttidsboende

Antal dygn på korttidsboende fortsätter vara lågt. 
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Växelboende

Behovet av växelvårdsplatser fortsätter minska.
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Befolkning 65 år och äldre

Befolkningen i ålder 65-79 år har ökat med 3% sedan 
2018 och över 80 år har ökat med 5,5% sammantaget.
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Lss-verksamhet
(rapportperiod oktober 2020)
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Lss-verksamhet
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Lss-verksamhet
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Lss-verksamhet
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 17 Dnr VON 2021/18

Yttrande gällande planeringsförutsättningar för 
budget 2022 med plan för 2023-2024

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024 enligt 
förvaltningens förslag med handlingsid: Von 2020.413.

Deltar inte i beslutet
Mona Nihlén (V)

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser 
myndighetsutövning, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och 
växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, rehabilitering, 
psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig 
verksamhet och korttidstillsyn.

I beskrivningen av nämndens största och viktigaste utmaningar framgår fler 
sjuka i hemsjukvården kräver en ökad kompetens kring sjukvård för samtliga 
professioner i verksamheten.  Införandet av heltidsarbete som norm är 
fortsättningsvis också en utmaning att genomföra utan kostnadsökningar. 
Samverka med civilsamhället och föreningar är ett fokusområde att utveckla i 
större omfattning. Att fortsätta den digitala utvecklingen, kompetensen och 
den digitala delaktigheten är fortfarande en utmaning i verksamheten. 
Tryggheten i hemtjänsten ska öka för att möjliggöra kvarboende så långt som 
möjligt. 

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser 
myndighetsutövning, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och 
växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, rehabilitering, 
psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig 
verksamhet och korttidstillsyn.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 17 forts

I beskrivningen av nämndens största och viktigaste utmaningar framgår fler 
sjuka i hemsjukvården kräver en ökad kompetens kring sjukvård för samtliga 
professioner i verksamheten.  Införandet av heltidsarbete som norm är 
fortsättningsvis också en utmaning att genomföra utan kostnadsökningar. 
Samverka med civilsamhället och föreningar är ett fokusområde att utveckla i 
större omfattning. Att fortsätta den digitala utvecklingen, kompetensen och 
den digitala delaktigheten är fortfarande en utmaning i verksamheten. 
Tryggheten i hemtjänsten ska öka för att möjliggöra kvarboende så långt som 
möjligt. 
Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för 
användande av ej i förväg ospecificerade behov i verksamheten. Efter 
framtagna behov har användandet av dessa medel därefter prioriterats av 
verksamhetsledningen och detta bör fortsätta på samma vis. Utöver detta så 
har verksamheten önskemål att investera i ett nytt verksamhetssystem samt 
takliftar på särskilt boende där det helt saknas på vissa ställen. 
Andelen invånare i ålder 80+ av den totala befolkningen var 2020 6,7%. Det 
är främst den kategorin som är målgruppen för äldreomsorgen. Andelen som 
har hemtjänst i ålder 80+ är 16,7% (2019) Andelen i särskilt boende i åldern 
80+ är 13,3% (2019) 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

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

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

Uppföljning
Budget 2022 kommer när den fastställts följas upp enligt gällande regler och 
riktlinjer.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 17 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024 enligt 
förvaltningens förslag med handlingsid: Von 2020.413

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-26, handlingsid: 
Von 2021.432
Vård och omsorgsnämndens budgetyttrande 2022 – slutlig, handlingsid: Von 
2021.413.
Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 2022 
med plan för 2023-2024, handlingsid: Von 2021.70.
Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024, 
handlingsid: Von 2021.71

Tidigare behandling
Ks § 7/2021
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.
Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Vård- och omsorgsnämndens budgetyttrande 2022

Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser myndighetsutövning, 
hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och växelplatser, dagverksamheter, 
boendestöd, anhörigstöd, rehabilitering, psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild 
service, daglig verksamhet och korttidstillsyn.

Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att möjliggöra framtida kompetens- och personalförsörjning 
genom fortbildning och att arbetsgivaren upplevas som attraktiv. Framtida kompetensförsörjning driver 
en utveckling både mot att rekrytera rätt kompetens, behålla medarbetare och se över arbetssätt och 
tjänster. 

Fler svårt sjuka i hemsjukvård kräver en ökad kompetens kring sjukvård inom samtliga professioner i 
verksamheten. Arbetet med en god och säker vård har fyra hörnstenar som behöver utvecklas: 

 Engagerad ledning och tydlig styrning,
 god patientsäkerhet, 
 patienten som medspelare,
 adekvat kunskap och kompetens. 

Ett rehabiliterande förhållningssätt är en gemensam strävan för samtliga verksamheter. En omställning 
som inte bara kräver kompetens utan även ett förändrat arbets- och synsätt hos medarbetare. Detta sker 
främst via dialog och analys ute i verksamheten och med brukare.

Heltidsarbete som norm ger bra förutsättningar att lyckas med kompetensförsörjningen men är även en 
utmaning. Andel heltidsarbetande är 61 procent. Utmaningen är att göra denna omställning utan ökade 
kostnader initialt. Det ställer stora krav på både organisationen och medarbetare. 

Vård- och omsorgsnämnden sätter stort värde på samarbete med volontärer och föreningar. Det frigör 
resurser i verksamheten och ökar kvaliteten för de som tar del av den utväxling som sker. På exempelvis 
Brinkehem och Norrevång pågår redan samarbete med byalag, kyrka och andra frivilliga krafter. Projektet 
måltidsvän, ung i omsorgen och Nybyappen är nytillkomna aktiviteter som kopplar samman människor i 
samhället. Så snart smittspridningen av covid-19 minskar ska det arbetet återupptas. För att samarbetet 
med civilsamhället ska lyckas ställs krav på verksamhetens engagemang, stöd och uppföljning. Det är 
fortfarande inte naturligt för alla verksamheter, flera har inte någon tidigare tradition eller erfarenhet av 
samarbete med civilsamhället. Därför behöver medarbetarna stärkas i detta arbete framöver. Samverkan 
med andra huvudmän är en utmaning då olika organisationers kulturer kan krocka. Uppdraget kan tolkas 
olika, man har olika ekonomiska aspekter att ta hänsyn till och egna prioriteringar i respektive verksamhet. 
Verksamheterna inom vård- och omsorgsnämnden deltar i flera samverkansgrupper med andra 
kommuner och huvudmän vilket är en förutsättning för att lyckas. Att skapa arbetsrelationer med 
gemensamt fokus på invånarnas bästa, är välinvesterad tid. 

59



Den digitala transformationen innebär ny teknik, nya tjänster och nya arbetssätt. Vård- och 
omsorgsnämndens utmaning är att genomdriva digitalt först, hela vägen ut i organisationen och därifrån se 
behovet av digitala tjänster och teknik. Även processerna kring arbetssätten som blir mer digitala, 
säkerställer att utvecklingen går framåt och utvecklas. Den vardagliga tekniken där äldre själva är 
användare är mer sällan i fokus. Just nu är det extra viktigt att göra den tillgänglig för att äldre ska kunna 
hålla sig uppdaterade, sköta sina bank- och postärenden, ha kontakt med släkt och vänner, och ta del av 
kultur och nöjen. En utmaning är att alla inte har bank-id och därmed inte kan identifiera sig. Kommunen 
har en viktig roll i att främja och stödja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikhet i hälsa. 
Att minska det digitala utanförskapet och genom olika insatser få alla att vara delaktiga, är vår viktigaste 
utmaning. 

Tryggheten i hemtjänsten upplevs ha minskat enligt Nationella brukarundersökningen. 2017 ansåg 91 
procent sig trygga i hemtjänsten jämfört med 81 procent 2020. Enligt kontinuitetsmätningarna som görs 
regelbundet som egenkontroller ligger medelvärdet på 12 men ytterfallen är 7 respektive 23. Analysen som 
är gjord av enhetschefer visar bland annat på brister i genomförandeplanen (behov och önskemål) och att 
man inte meddelar eventuella förändringar i tid.  Trygghet kan även innehålla bemötande, förtroende, tid 
för utförandet, tidigare missade insatser med mera. 

Vård- och omsorgsnämnden är mitt i en lokalöversyn. När Välagården såldes påverkades vård- och 
omsorgsnämnden eftersom hälso- och sjukvårdsenheten har sina kontorslokaler i fastigheten. Eftersom 
fastighetsägaren aviserat kraftigt höjda hyror från 2022 har verksamheten tittat på andra möjligheter. 
Hemtjänst Väster har även de ett kontrakt med en privat fastighetsägare som löper ut under 2021. Det 
finns en del outnyttjad yta på särskilt boende som kan rymma delar av verksamheten. Man har också varit i 
kontakt med Österlenhem för behovet av ersättningslokaler och planering pågår.

Konsekvenser på kort och lång sikt

Ökad kompetens kan också bli ökade kostnader. Högre lönekostnader kan bli aktuellt och utmaningen är 
att inrymma den ökningen i verksamheten. Låg omsättning av medarbetare kan vara resurseffektivt och 
därmed också mindre kostsamt.

Digitalisering är en förutsättning för att stå rustade för framtiden men behovet av nyttokalkyler för att 
säkerställa att kostnaderna inte ökar behövs i högre grad vid införandet.

Vård- och omsorgsnämnden ser det som nödvändigt att arbeta med tryggheten inom hemtjänsten, inte 
minst av ekonomiska skäl. En boende i särskilt boende kostar 815 028 kr/år jämfört med 298 124 kr/år i 
ordinärt boende (Kolada 2019). Det är ett incitament att satsa mer på en hemtjänst med god kvalitet. För 
många kan det även vara av stor vikt att kunna bo kvar i hemmet. 

Nämndens sätt att möta utmaningen

Volymen i hemtjänst har minskat med 33 procent sedan 2013. Volymen mäts i schablontid per insats. Vi 
har sett minskning i serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Överskottet har kunnat finansiera 
andra ökningar, till exempel personlig assistans.
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Genom riktade statsbidrag till äldreomsorgen ska vård- och omsorgsnämnden arbeta med utveckling av 
digitala tjänster och teknik kommande år. 

Taxor och avgifter

Uppräkning av nämndens avgifter och taxor sker enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 
som utgångspunkt. Uppräkning för 2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i 
december 2020. Hemtjänstavgiften regleras av maxtaxan som bestäms av regeringen. 
Måltidskostnaden höjs utifrån måltidsverkstans höjning till verksamheten. 

Investeringsbudget

 Nytt verksamhetssystem för stöd och omsorg (1,5 mkr) 
 Takliftar säbo (500 tkr) 
 Inventarier för stöd och omsorg (1,5 mkr). 

Investeringarna ger kapitaltjänstkostnader på cirka 175 000 kronor per år. Verksamheten har 
under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande av ej i förväg ospecificerade 
behov i verksamheten. Efter framtagna behov har användandet av dessa medel därefter 
prioriterats av verksamhetsledningen och detta bör fortsätta på samma vis. 

Demografiska effekter på verksamheten

År Invånare Invånare Förskola Grundskola Skolb.oms Gymnasie Äldre Äldre Äldre
prognos budget 1-5 år 6-15 år 6-12 år 16-18 år 65-79 år 80-89 år 90-w år

2019 13617
sep-20 13668

2021 13812 13640 710 1558 1071 494 2525 765 158
2022 13893 13800 1 -2 -18 22 9 18 -1
2023 13973 13850 -11 -7 -10 6 21 34 4
2024 14051 13900 -2 0 -9 1 -2 48 2

Summa planperiod -12 -9 -37 29 28 100 5

Att den ökade andelen äldre i befolkningen kommer kosta kommunerna mer än idag är känt för alla. Men 
eftersom verksamheten kontinuerligt förändrar arbetssätt på olika sätt, till exempel arbetar mer 
rehabiliterande och inför digital teknik, går det inte att dra slutsatser baserat på hur det ser ut i dag, vad 
avser andel invånare som är föremål för våra tjänster.

Vi kan konstatera att det i äldreomsorgen vid utgången av 2020 inte fanns några volymökningar, snarare 
tvärtom. Faktorer som kan ha betydelse är bland annat ett ändrat mönster i biståndsbedömning, 
möjligheten att tillgå tjänster av andra utförare, pandemin osv. Vi har sett av minskning i service (städ, 
tvätt, inköp), matdistribution och delegerad tid för rehab och sjukvård.
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Andelen invånare i åldern 80+ utgör 6,7 procent av den totala befolkningen 2020. Det är främst den 
kategorin vi räknar som målgrupp för äldreomsorgen. Andelen som har hemtjänst i ålder 80+ är 16,7 
procent (2019) och andelen i särskilt boende i åldern 80+ är 13,3 procent (2019). 

Om antalet brukare med hemtjänst ökar med två procent till 2024 innebär det en ökning från 223 brukare 
till 227. Däremot vet vi inte hur många timmar per brukare som behöver utföras, de kan öka eller minska 
utan att antalet brukare stiger. Om andelen i särskilt boende ökar med två procent för samma period skulle 
det innebära ytterligare tre boendeplatser, alltså ingen större ökning. En ökning motsvarande fem procent 
för samma kategorier skulle innebära ytterligare elva brukare med hemtjänst och ytterligare åtta 
boendeplatser.

Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet

Vård- och omsorgsnämnden har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning

- Tryggheten och i hemtjänsten ökar till 86 procent. Konsekvens; Fler vill bo hemma längre.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 7 Dnr KS 2020/179

Fastställande av budgetförutsättningar för mål och 
budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 
2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.212.
Förslag till budgetanvisningar 2022-2024, handlingsid: Ks 2021.213.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunfullmäktiges presidium
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 18 Dnr VON 2021/24

Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2022 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2021.443.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för 
Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om 
dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål.

Vård och omsorgsnämnden hade en måldag den 11 februari för att utarbeta 
mål för 2022. Eftersom budgetprocessen jämfört med innan tidigarelagts 
inför budget 2022 har ännu ingen uppföljning skett av nämndens mål för 
2021.
Följande förslag på mål för 2022 föreligger i nuläget:

 Tryggheten i hemtjänsten ska öka till 80 %
 70 % ska vara nöjda med aktiviteterna som erbjuds på boendet
 Inlägg och information på sociala medier ska öka för att kommunicera 

med anhöriga och kommuninvånare.
 Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering.
 Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om mål för 2021 innebär några 
ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i den meningen att målen även innefattar de 
verksamheter där barn är involverade.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 18 forts

Miljöperspektivet
En ökad grad av digitalisering kan innebära positiva miljökonsekvenser ur 
flera aspekter.

Uppföljning
Målen kommer följas upp tertial och helårsvis.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2022 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2021.414.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.443.
Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.414.
Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.443

Förslag till beslut under sammanträdet
Under sammanträdet upptäcks behov av en mindre redaktionell ändring i 
måldokumentet med handlingsid Von 2021.414. Marianne Åkerblad (M) 
föreslår att arbetsutskottet ger socialchef Camilla Andersson i uppdrag att 
justera dokumentet och att detta sedan används som beslutsunderlag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar enligt 
Marianne Åkerblads förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde

Nämnd:

Målområde  Nämndmål  2022

1. Hållbar utveckling

Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. Inlägg och information på sociala medier och webben ska öka för att informera 

anhöriga och kommuninvånare

God utbildning ges.

2. Delaktighet och egenmakt

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka 

sin vardag.

70% av de boende ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på 

boendet.

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen 

försörjning underlättas.

Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering

3. Trygghet och hälsa

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

Den upplevda tryggheten ökar. Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 86%
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 19 Dnr VON 2021/26

Avgifter och taxor 2022

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen och uppräkning enligt 
index samt uppräkning med Måltidsverkstans priser för 2022 av 
måltidskostnader på särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt 
boende för respektive avgift och taxa i bilagda dokument Avgifter och taxor 
2022 med handlingsid: Von 2021.415.

Deltar inte i beslutet
Mona Nihlén (V)

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

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

Föreslagen uppräkning av måltidsavgifterna grundar sig på det pris som 
verksamheten betalar för det som levereras av måltidsverkstan. Enligt 
ekonomiavdelningen beräknas måltidsverkstadens priser stiga med 2,5 
procent för 2022. Portionspriset med 2 kr per portion och 
dygnsportionspriset 2,24 kr per dygn. Vård och omsorgsnämndens inriktning 
i sitt senaste förslag till avgifter för måltider utgick från att inte 
subventionerna någon mellanskillnad mellan måltidsverkstadens priser och 
vad man tar ut i avgift från brukaren, vilket tidigare skett under flertalet år.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 19 forts

Genom att justeringar av måltidsavgifterna och avgifterna för 
middagsabonnemang följer fastställda priser från måltidsverkstan för aktuellt 
år innebär det troligen en större höjning än KPI då de interna avtalen mellan 
parterna följer en annan uppräkning som baseras på livsmedelsprisindex, 
lönehöjning och en liten del KPI. Priset skulle även kunna innebära en 
sänkning om tex en större effektivisering sker inom Måltidsverksamheten.

Vid beräkningen av föreslagna höjningar av middagsabonnemang ordinärt 
boende har ingen uppräkning skett av den del som avser utkörningsavgiften 
(300 kr för helt och 150 kr för halvt middagsabonnemang). 

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

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

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Uppföljning
Avgifter och taxor justeras en gång om året. Någon formell uppföljning av 
nämnden sker inte i övrigt.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen och uppräkning enligt 
index samt uppräkning med Måltidsverkstans priser för 2022 av 
måltidskostnader på särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt 
boende för respektive avgift och taxa i bilagda dokument Avgifter och taxor 
2022 med handlingsid: Von 2021.415.

73



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 19 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Jonas Svensson handlingsid: Von 
2021.434.
Von Avgifter och taxor 2022 inkl LSS, handlingsid: Von 2021.415.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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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: Jonas Svensson 
Titel: Verksamhetscontroller
E-post: Jonas.Svensson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/26

Datum 2 mars 2021

Avgifter och taxor 2022 vård och 
omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen och uppräkning enligt index samt uppräkning 
med Måltidsverkstans priser för 2022 av måltidskostnader på särskilt boende och 
middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och taxa i bilagda 
dokument Avgifter och taxor 2022 med handlingsid: Von 2021.415.

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

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

Föreslagen uppräkning av måltidsavgifterna grundar sig på det pris som 
verksamheten betalar för det som levereras av måltidsverkstan. Enligt 
ekonomiavdelningen beräknas måltidsverkstadens priser stiga med 2,5 procent för 
2022. Portionspriset med 2 kr per portion och dygnsportionspriset 2,24 kr per dygn. 
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Vård och omsorgsnämndens inriktning i sitt senaste förslag till avgifter för måltider 
utgick från att inte subventionerna någon mellanskillnad mellan måltidsverkstadens 
priser och vad man tar ut i avgift från brukaren, vilket tidigare skett under flertalet år.

Genom att justeringar av måltidsavgifterna och avgifterna för middagsabonnemang 
följer fastställda priser från måltidsverkstan för aktuellt år innebär det troligen en 
större höjning än KPI då de interna avtalen mellan parterna följer en annan 
uppräkning som baseras på livsmedelsprisindex, lönehöjning och en liten del KPI. 
Priset skulle även kunna innebära en sänkning om tex en större effektivisering sker 
inom Måltidsverksamheten.

Vid beräkningen av föreslagna höjningar av middagsabonnemang ordinärt boende 
har ingen uppräkning skett av den del som avser utkörningsavgiften (300 kr för helt 
och 150 kr för halvt middagsabonnemang). 

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

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

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Uppföljning
Avgifter och taxor justeras en gång om året. Någon formell uppföljning av nämnden 
sker inte i övrigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Jonas Svensson 2021-03-02

Von Avgifter och taxor 2022 inkl LSS, handlingsid: Von 2021.415
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Stöd och omsorg

Jonas Svensson

Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 20 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut februari 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 februari-28 februari 2021.
Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – februari: 142.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.435.
Delegeringsbeslut SoL och LSS feb 2021, handlingsid: Von 2021.416.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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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 2021/4

Datum 4 mars 2021

Delegeringsbeslut februari 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 februari-28 februari 2021:

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – februari: 142

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-03-04

Delegeringsbeslut SoL och LSS feb 2021, handlingsid: Von 2021.416

Stöd och omsorg

Olof Hammar
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Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

Vonau § 21 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden mars 2021

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

Ärendebeskrivning
Beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2021-02-03 -  - 
Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling för 
äldre som bor på särskilda boenden
IVO beslutade att avsluta ärendet då de uppgifter som framkom vid 
intervjuerna med medicinskt ansvarig sjuksköterska och chefsläkare inte 
föranleder anledning att vidta ytterligare granskning av Tomelilla kommun.

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2021-02-15 – 
Anmälan enligt Lex Sarah från vård och omsorgsnämnden i Tomelilla 
kommun.
Vård och omsorgsnämnden gjorde efter en incident sommaren 2020 en Lex 
Sarah anmälan avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande i 
bostad med särskild service för vuxna. IVO har beslutat att avsluta ärendet 
då man bedömer att nämnden efter begärd komplettering har fullgjort sin 
utrednings- och anmälningsskyldighet.

Inspektionsrapport från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
gällande Byavången
Tillsyn enligt miljöbalken avseende SÄBO och LSS-boenden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 mars 2021

Justerandes sign

§ 21 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.436.
Beslut, ärendet avslutat - Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård 
och behandling för äldre som bor på särskilda boenden, dnr 3.5.1-
21937/2020-4, handlingsid: Von 2021.252.
VON 2021-345, IVO beslut, avmaskat, handlingsid: Von 2021.417.
Inspektionsrapport, Byavången, handlingsid: Von 2021.367.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden

  

82



83



84



85



86



Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post exp@ystadosterlenmiljö.se

hemsida:www.ystadosterlenmiljö.se

Skrivelse

2021-02-19 HAL.2021.257

Jon Hall Byavången
Miljöinspektör Förenade Care AB
0417-57 35 04 Byavägen 27
jon.hall@ystadosterlenmiljo.se 273 31 Tomelilla

Tillsyn enligt miljöbalken på Förenade Care Byavången, Järven 12,
Tomelilla kommun

Åtgärder
Städning

1. Vid tillsynen översändes endast det städavtal där städningens omfattning beskrivs med
koder. Miljöförbundet önskar att verksamheten även översänder de städscheman som
används av lokalvårdarna (finns ofta på städvagnen).

Ventilation
2. OVK- besiktning utförts men det framgår av protokollet att flera aggregat ej godkänts.

Åtgärder har beställts och ventilationsanläggningen kommer att byggas om under
våren 2021. Efter att åtgärderna utförts och ny ventilationsbesiktning gjorts ska kopia
på besiktningsprotokollet översändas till miljöförbundet.

Legionella
3. Rutin för att mäta varmvattentemperaturen i tappställe (som lägst 50 ºC), längst ut på

vattenledningen, finns och kontroll sker. Kontrollen ska dock utvidgas till att även
omfatta kontroll av kallvatten (som högst 18ºC). Kontroll av kall-och varmvatten ska
utföras minst 4 gånger per år. Det viktigt att spola igenom ledningarna/duschslang
med varmt vatten om vattnet stått stilla en längre tid. Om boende/brukare tillhör
riskgrupp för legionella ska verksamheten bedöma om frekvensen för kontrollmätning
bör utökas ytterligare.

Övrigt
4. Miljöförbundet påminner om att nästa år är det tid för radonmätning, då dessa bör

göras med 10 års intervall. Som verksamhetsutövare ska ni kunna visa att radon inte
utgör en olägenhet för människors hälsa. Mätning ska göras under eldningssäsong,
vilken pågår mellan 1 oktober och 30 april.

Inspektion
Med anledning av rådande restriktioner avseende Covid 19 kunde inte platsbesök
genomföras. Tillsyn inom ramen för den återkommande tillsynen enligt miljöbalken utfördes
2021-02-18 istället via Teams. Närvarande vid datorn var Maria Lerjerud från verksamheten
samt Jon Hall från miljöförbundet. Verksamheten består av vård- och omsorgsboende om 57
lägenheter varav 27 är för personer med demenssjukdom. Verksamheten har för tillfället inte
lokal för annan verksamhet t.ex. fotvård, frisör mm.
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Information

Egenkontroll
I miljöbalkens 26 kapitel 19 § finns en huvudregel som säger att alla verksamhetsutövare
ska bedriva egenkontroll. Tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter ska dessutom
följa förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, där innehållet i
egenkontrollen är preciserat. Syftet är att en verksamhetsutövare på egen hand ska bedriva
ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för att minimera riskerna för olägenheter
för människors hälsa och kontinuerligt minska verksamhetens miljöpåverkan genom ett
aktivt miljöarbete.

Legionella
Legionellabakterier finns naturligt i sötvatten, men kan även förekomma i VVS-
installationer och kan där växa till och då orsaka problem. Stor betydelse för tillväxt har
vattentemperaturen. För att begränsa tillväxt är det viktigt att varmvattentemperaturen håller
lägst 50 ºC och kallvattentemperaturen som högst 18 ºC vid alla tappställen och att systemet
spolas igenom när vattnet stått stilla en längre tid, t.ex. vid sommaruppehåll eller liknande.

Temperatur
Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:17 om temperatur gäller för bostadsutrymmen,
t.ex. kök, sovrum, vardagsrum och badrum, samt för sådana lokaler för allmänna ändamål
där människor vistas mer än tillfälligt, t.ex. klassrum och lekhallar. De allmänna råden gäller
inte vid extrema väderförhållanden.

Enligt FoHMFS 2014:17 bör indikerande mätning innehålla kontroll och bedömning av
lufttemperatur, luftrörelser och golvtemperatur. Indikerande värden för fortsatt utredning 1.
Lufttemperatur Under 20 °C 2.
Lufttemperatur Över 24 °C Över 26 °C under sommaren 3.
Golvtemperatur Under 18 °C

Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa FoHMFS 2014:17
1 Operativ temperatur: Riktvärde - Under 18 °C, För känsliga grupper, 20 °C.
2 Operativ temperatur: Rekommenderat värde 20-23 °C- För känsliga grupper, 22–24 °C

Ventilation
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:18 om ventilation står gällande bostäder att det
specifika luftflödet (luftomsättningen) inte bör understiga 0,5 rumsvolymer per timme
(rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per
m2) golvarea eller 4 l/s per person. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål, där
människor vistas stadigvarande, bör skillnaden i absolut luftfuktighet mellan ute och inne
under vinterförhållanden inte regelmässigt överstiga 3 g/m3.

Vid bedömning av om olägenhet för människors hälsa föreligger bör en helhetsbedömning
göras av byggnadernas eller lokalernas förutsättningar för den aktuella verksamheten. I
lokaler för allmänna ändamål är det betydelsefull att hänsyn tas till antalet personer som
vistas i lokalen, användningssättet, vistelsens längd, vädringsmöjligheter och rutinerna för
vädring. Bedömning av om olägenhet för människors hälsa föreligger inbegriper i de
enskilda fallen att hänsyn även tas till känsliga personer.

Ventilationen är viktig för att hindra problem med fukt och mögel. Damm inomhus
kan innehålla många olika ämnen som kan påverka människans hälsa, till exempel
mögel, kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen, hudflagor, textilfibrer
och mineralullsfiber. Dessutom kan olika kemiska föroreningar finnas bundna på
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partiklarna. Detta gör att rätt dimensionerat ventilationsflöde och utökad städning är
nödvändigt. Det är viktigt att utrymme avsett för personlig hygien har en god
ventilation och hålls rena samt används på rätt sätt. Materialen som förekommer i
denna typ av utrymme ska därför tåla fukt och dessutom tåla slitage samt vara
anpassade så att det är lätt att hålla rent.

Som vägledning (FoHMFS 2014:18) vid bedömning av om luftkvalitén eller att ventilationen
inte fungerar som den ska om:
- tilluften är förorenad
- det ofta förekommer lukt från en annan plats än den egna bostaden eller lokalen, t.es. Matos
eller andra påtagliga eller besvärande lukter
- luften i bostaden eller lokalen strömmar från rum med lägre krav på luftkvalitet till rum med
högre krav, t.ex. från kök eller badrum till sovrum
- rummen är oventilerade eller det saknas överluftsdon mellan rum där människor vistas
stadigvarande

"om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att
avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan och bygglagen bl.a. annat
förelägga ägaren att vidta åtgärder. Miljöförbundet kan också ingripa med hjälp av
miljöbalken (1998:808), om "olägenhet för människor hälsa" föreligger."

Buller inomhus
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:13 står gällande lokaler för undervisning, vård
eller annat omhändertagande att vid bedömning av om olägenhet för människors hälsa
föreligger bör ekvivalent ljudnivå som riktvärde inte överstiga 30 dB.

Har Ni synpunkter på denna inspektionsrapport ska dessa inkomma till miljöförbundet inom
10 dagar. Om Ni har några frågor får Ni gärna kontakta undertecknad.

YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND

Kopia till
Österlenhem
Tomelilla kommun
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