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Tomelilla kommun
Vård och omsorgsnämnden

Marianne Åkerblad (M) Olof Hammar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-181 23 Olof Hammar
E-post: kommun@tomelilla.se
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

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

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1    Charlotte Larkin L
2    Niklas Edstrand S
3    Birger Hörberger SD
4 Lena Eriksson C
5 Britt-Marie Liljeholm S
6 Susanne Balczar Herou KD
7 Zofia Prokopczyk SD
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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 9 april 2021

Dialoger och informationsärenden Von 
2021-04-29

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 2021-04-09

Stöd och omsorg

Olof Hammar

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

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

Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2021/35

Datum 13 april 2021

Färdtjänststatistik för 2020

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

Ärendebeskrivning
Från Skånetrafiken har inkommit färdtjänststatistik för 2020. Skånetrafiken lämnar 
följande kommentarer till statistiken:

Generell information
- Materialet är fortfarande under utveckling. Innebär att den kan se annorlunda 

ut i kommande utskick, både visuellt och innehållsmässigt. Detta arbete görs 
tillsammans med er för att i förlängningen förbättra samhällsnyttan och 
ekonomin. I detta arbete tar vi tacksamt emot förslag på förbättringar från er.

- Översyn av kategoriseringen av kundärenden. Från och med sommaren 2020 
har vi fler och tydligare kategorier för att kunna ge en bättre bild av vilka 
typer av kundkontakter vi har. 

- Var noga med att titta på skalorna i diagrammen, speciellt vid jämförelse 
mellan kvinnor och män. Alla skalor sätts automatiskt av Excel utefter det 
enskilda diagrammets data.

- Vill ni att jag presenterar informationen, eller om ni har frågor på materialet, 
så får ni gärna kontakta mig. 
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- Andel nöjda i diagrammet för ”nöjda kunder” visar andelen svarande som 
gav betyg 4-5 på en femgradig skala på respektive fråga. Var också observant 
på antal svarande eftersom en liten andel svarande av kommunbefolkningen 
inte resulterar i statistiskt säkerställd information.

- Graferna kan se märkliga ut för nyanslutna kommuner. De är endast 
tillförlitliga fr.o.m. datumet som samarbetet trädde i kraft.

 

Specifika påpekanden
- Fördelad kostnad på sida 7 ska inte förväxlas med det faktiskt fakturerade 

beloppet då beräkningarna skiljer sig åt. Kostnaden bör ses som underlag till 
hur stor kostnadspåverkan Corona haft på era transportkostnader.

- Dippen i punktlighet under augusti 2017 på sida 5 berodde på ett systemfel. 
De resande ska inte ha påverkats, utan endast statistiken.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna Skånetrafikens statistik får inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Uppföljning av statistik från Skånetrafiken sker i nämnden när sådan inkommer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-04-13

Färdtjänststatistik 2020, helår, handlingsid: Von 2021.522

Färdtjänststatistik 2020, NKI, handlingsid: Von 2021.523

Stöd och omsorg
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Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Period Antal resta kilometer, 
direkt färdväg

Fördelad kostnad Kostnad per rest 
kilometer

Prisdifferens 
föreg. År

2019 149 205                            2 302 735,16           15,43                     
jan 11 129                               163 861,25              14,72                     
feb 10 738                               143 775,80              13,39                     
mar 11 448                               171 811,22              15,01                     
apr 14 086                               217 293,05              15,43                     
maj 12 992                               199 153,12              15,33                     
jun 10 241                               166 507,89              16,26                     
jul 12 029                               190 280,28              15,82                     
aug 13 409                               209 350,47              15,61                     
sep 12 895                               201 007,42              15,59                     
okt 12 550                               201 800,99              16,08                     
nov 12 851                               204 728,32              15,93                     
dec 14 837                               233 165,35              15,71                     

2020 87 697                               1 637 238,23           18,67                      20,97% Månad Kostnad vid oförändrat km pris Merkostnad pga covid
jan 11 682                               197 968,17              16,95                      15,09% januari 197 968,17                                             ‐                                         
feb 11 154                               193 244,27              17,33                      29,40% februari 193 244,27                                             ‐                                         
mar 7 928                                 146 786,68              18,51                      23,36% mars 137 362,30                                             9 424,39                                
apr 3 901                                 85 269,32                21,86                      41,71% april 67 578,88                                                17 690,44                             
maj 4 669                                 98 886,69                21,18                      38,15% maj 80 897,02                                                17 989,67                             
jun 6 905                                 138 438,29              20,05                      23,32% juni 119 621,69                                             18 816,61                             
jul 6 325                                 116 916,21              18,48                      16,85% juli 109 587,65                                             7 328,57                                
aug 5 796                                 113 574,87              19,60                      25,52% augusti 100 412,40                                             13 162,47                             
sep 7 684                                 136 507,21              17,77                      13,97% september 133 118,81                                             3 388,40                                
okt 9 219                                 169 977,27              18,44                      14,66% oktober 159 719,33                                             10 257,93                             
nov 6 526                                 124 781,85              19,12                      20,02% Summa 1 299 510,52                                          98 058,47                             
dec 5 908                                 114 887,40              19,44                      23,74%

2021 9 843                                 200 814,88              20,40                      9,28%
jan 5 181                                 107 477,78              20,74                      22,40%
feb 4 661                                 93 337,10                20,02                      15,58%

Totalsumma 246 745                            4 140 788,27           16,78                     

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Prisdifferens,
procentuell skillnad från föreg. år per månad

14



384
5%

3043
38%

3761
46%

889
11%

Antal kundärenden per kategori
Alla kommuner

Beställningscentral

Handläggning

Regelverk

Trafikleverantör

15



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan febmar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan febmar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan febmar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan febmar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2017 2018 2019 2020

Andel hanterade färdtjänsttillståndsansökningar inom 30 dagar
Alla kommuner

Andel beslut inom 30 dagar

Mål

16



/

Andel nöjda per År och Fråga

60 %

80 %

100 %

Year

A
nd

el
 n

öj
da

2016 2017 2018 2019 2020

Hela resan

Överlag

Själva resan

Tryggheten

Andel svarande per År och Fråga

0

20

40

Year

A
nt

al
 s

va
ra

nd
e

2016 2017 2018 2019 2020

Fråga
Hela resan

Överlag

Själva resan

Tryggheten

17



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: Christel Nilsson 
Titel: Kvalitetschef
E-post: christel.nilsson@tomelilla.se
Telefon: 0417-1828
Mobil: 0709958128

Diarienummer: VON 2021/36

Datum 14 april 2021

Kvalitetsberättelse för 2020 vård och 
omsorg

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse 
för 2020, handlingsid: Von 2021.528, och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. Denna 
bestämmelse finns i föreskriften och det allmänna rådet ”Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9 kap 7 § 1). Enligt det allmänna rådet bör 
arbetet dokumenteras i en årlig berättelse.

Kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande 
kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som 
uppnåtts samt vilka förbättringsområden som uppmärksammats. 

Årets berättelse har fokus på arbetet med det digitala ledningssystemet som är en 
digital, mobilanpassad handbok för alla medarbetare. Här finns allt från övergripande 
styrdokument till checklistor och lokala rutiner. I berättelsen framgår också hur 
förvaltningen arbetar med förbättringsarbetet genom klagomål och 
händelserapportering/avvikelser för att säkra en god kvalitet och för att minimera 
risker och negativa händelser. Varje avsnitt börjar med ett utdrag ur SOSFSF 2011:9.
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Ekonomiska konsekvenser
Kvalitetsberättelsen är en redogörelse av det gångna årets verksamhet. Att besluta om 
att godkänna denna uppföljning får inga ekonomiska konsekvernser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta annat än inom LSS-verksamheten. Där 
har så skett.

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

Uppföljning
Kvalitetsberättelse behandlas av nämnden årligen. Vissa delar av innehållet följs även 
upp tertialvis.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-04-14

Kvalitetsberättelse för 2020 vård och omsorg, handlingsid: Von 2021.528

Stöd och omsorg

Christel Nilsson

Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Inledning 
 

Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. Denna bestämmelse finns i 

föreskriften och det allmänna rådet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 

2011:9 kap 7 § 1). Enligt det allmänna rådet bör arbetet dokumenteras i en årlig berättelse.  

 

Kvalitet definieras i föreskriften på följande sätt: 

• att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 

• lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd 

       och service till vissa funktionshindrade och 

• beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

 

Kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits 

under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat som uppnåtts samt vilka 

förbättringsområden som uppmärksammats.  

 

Årets berättelse har fokus på arbetet med det digitala ledningssystemet som är en digital, 

mobilanpassad handbok för alla medarbetare. Här finns allt från övergripande styrdokument till 

checklistor och lokala rutiner. I berättelsen framgår också hur förvaltningen arbetar med 

förbättringsarbetet genom klagomål och händelserapportering/avvikelser för att säkra en god 

kvalitet och för att minimera risker och negativa händelser. Varje avsnitt börjar med ett utdrag ur 

SOSFSF 2011:9. 

 

 

Förbättring av processerna och rutinerna 
8 § Om resultaten av de aktiviteter som anges i 1–6 §§ visar att processerna och rutinerna inte är 

ändamålsenliga för att säkra verksamhetens kvalitet, ska processerna och rutinerna förbättras. 

 

Kvalitetsarbetet redovisas på en förvaltningsövergripande nivå samt att det görs några 

fördjupningar inom ett par centrala områden i kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet beskrivs under 

varje huvudområde i; 

 

• Nuläge 

• Vidtagna åtgärder och förbättringsarbete  
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Sammanfattning  
 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har en viktig roll vid en kris genom att se till att de 

ordinarie verksamheterna fortsatt fungerar med god kvalitet men också genom att ha beredskap 

för att det kan uppkomma nya målgrupper och även nya behov hos individer som redan har 

kontakt med socialtjänsten. Pandemin har även tydliggjort utmaningar inom äldreomsorgen och 

inom LSS b.l.a. vad gäller bemanningssituation och personalens kompetens.  

Vård och omsorgsnämndens verksamheter har lyckats bibehålla kvaliteten på insatserna under 

pandemin och samtidigt så långt det är möjligt minskat smittspridningen. Fokus har varit på 

följsamhet till hygienrutiner och skyddsutrustning. Det visar att kvaliteten ökar när var och en vet 

på vilket sätt en arbetsuppgift ska utföras och följer uppgjorda rutiner. Ledningssystemet är 

navet, en ”handbok” med god ordning för alla aktuella processer och rutiner för både socialtjänst, 

LSS och hälso-och sjukvården 

Gemensamma aktiviteter och besök har bytts ut mot social isolering. Hur detta påverkat boende 

och brukare vet vi inte men kan konstatera att antalet personer med hemtjänst och på särskilt 

boende mätbart har minskat jämfört med tidigare år.  

Nöjdheten går upp och ner i den nationella brukarundersökningen men i stort är brukarna nöjda, 

inte minst med personalens bemötande. Överlag var det fler positiva svar något som 

Socialstyrelsen kopplar till att fler äldre svarade själv utan anhörigs hjälp.  

Klagomål har visserligen ökat jämfört med förra året men få klagomål har inkommit p.g.a 

pandemin. Därför vet vi heller inte hur omsorgsarbetet uppfattats av brukare/boende under året 

som gått. Det kan bero på att det krävs bankid eller annan id för att lämna synpunkter på 

hemsidan. En annan orsak kan vara att den som får hjälp är både lojal och nöjd med sin personal 

och att anhöriga inte har varit delaktiga på samma sätt som tidigare.  

Det är en kraftig ökning av avvikelser på ej utförda insatser inom daglig verksamhet som berodde 

på höga sjuktal under inledningen av pandemin. För det mesta kunde dock verksamheten erbjuda 

alternativa insatser.  

Ökningen av antalet rapporterade händelser/avvikelser är ett resultat av en medveten satsning på 

att öka personalens medvetenhet om skyldigheten att rapportera och ska inte ses som att 

bristerna ökat.   

En positiv bieffekt av pandemin är att den digitala mognaden ökat både hos personal och brukare 

och möjligheter har öppnats för kreativa digitala lösningar.  
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Pandemins påverkan på kvalitetsarbetet 
 

Nuläge: 2020 präglades starkt av pandemin och fokus i verksamheterna har varit att snabbt ställa 

om resurser i form av tid och personal utifrån Folkhälsomyndighetens och Smittskydds 

rekommendationer avseende skyddsutrustning, social distansering och begränsning av aktiviteter i 

samhället mm. De äldre och personer i riskgrupper skulle skyddas vilket för många inneburit 

isolering i det egna hemmet.  

Detta har så klart påverkat kvalitetsarbetet på många sätt. Samverkan med frivilligsamhället som 

planerades både genom den digitala Nybyappen för frivilligstöd och konceptet med ung omsorg 

och måltidsvän fick pausas p.g.a. besöksrestriktioner och smittrisk.  

Närhet och kramar som är en central del i omvårdnadsarbetet fick utföras med skyddsutrustning 

och många brukare har själva undanbett sig icke nödvändig närkontakt för att inte riskera smitta. 

Boende kunde inte längre få fysiska besök av sina anhöriga. Personer med misstänkt smitta blev i 

princip isolerade från omgivningen och hänvisade till sin egen bostad. Det fanns brukare som 

valde att avstå eller att pausa sina hemtjänstbesök i rädsla för att bli smittade. Antalet äldre (65 år 

och äldre) med hemtjänst och personlig omsorg minskade i april med drygt 15 % jämfört med 

april året innan.  

 

 

I Socialstyrelsens lägesrapport 2020 för Vård och omsorg konstateras liknande minskningar i hela 

riket. Här beskrivs också att en generell minskning av antalet personer i särskilt boende vilket 

antas bero på den allmänna smittspridningen av covid-19, som ledde till ett intagningsstopp på de 

särskilda boenden där det fanns smitta, att fler äldre tackade nej till boende, och att färre personer 

ville flytta in. Samma trend syns i vår kommun där antalet boende minskat på vård -och 

omsorgsnämndens särskilda boenden och vid årsskiftet fanns det därför ett stort antal lediga 

lägenheter.  
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Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Kreativiteten har varit stor hos ledning och 

medarbetare för att hitta nya sätt att lindra och förebygga isolering och utanförskap och fortsätta 

utföra insatser. Den politiska ledningen tog ganska omgående ett uppskattat initiativ till att bygga 

mötesplatser (paviljonger) utanför de särskilda boenden för att möjliggöra för de boende att ta 

emot besök. 

Läsplattor köptes in så att personalen kunde hjälpa både boende och personer med hemtjänst att 

hålla kontakt med sina anhöriga. Hemtjänstområde Västra ersatte inköp i affären med att 

tillsammans med brukaren göra inköpen av dagligvaror digitalt.   

Inom LSS påverkades daglig verksamhet då deltagarna inte längre kunde ha sina praktikplatser 

ute i butiker eller på andra företag och under mars månad drabbades verksamheten även av höga 

sjuktal. Brukarna påverkades också negativt utifrån att aktiviteter och platser ute i samhället också 

stängdes ner eller begränsades. Mycket arbete har gjorts av verksamheten att tillsammans med 

brukarna hitta alternativ till den individuella sysselsättningen på annat sätt. Här blev Grön 

arenagården ett uppskattat alternativ som har besökts flitigt av både daglig verksamhet och 

boenden för sysselsättning med natur- och djurupplevelse.   

Inom socialpsykiatrin har det upplevts vara en större isolering och ökad rädsla för smitta hos de 

enskilda samt att man tappat mötesplatser och kontakter för social samvaro. Det har arbetats mer 

med SIP samordnade individuell plan och där det varit möjligt har digitala kontakter ersatt de 

fysiska i perioder.   

Dagverksamheten för demenssjuka som har stor social betydelse för att avlasta anhöriga och 

förebygga behovet av tidigare insatser fick stänga för grupper. Insatserna utfördes istället av 

demensteamet i hemmet och avlastade på så sätt anhöriga i hemmet.  

 

 

Processer och rutiner 
 

 

Nuläge: Utgångspunkten för arbetet med kvalitetsledningssystemet är att det ska vara lätt att 
göra rätt. Information ska finnas lätt tillgänglig för medarbetarna och fungera som ett 
arbetsverktyg. Ledningssystemet ska användas både till att visa och tydliggöra hur verksamhetens  
 

2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera, 

beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens 

kvalitet 
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processer är tänkta att fungera och till att utveckla dem. Alla medarbetare ska ha möjlighet att på 
ett överskådligt sätt förstå de processer som de ingår i. Följsamheten till styrdokumenten ska   
säkerställa att alla arbetar på ett likartat sätt. Alla medarbetare har ett ansvar för att medverka till 
att insatserna utförs med god kvalité. 
 

Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Under 2020 har förvaltningen arbetat vidare med att 
bygga upp strukturen för Stöd och omsorgs Ledningssystem. Microsoft SharePoint i Office 365 
som är det huvudsakliga fillagringssystemet och används för att presentera processer och  
rutiner samt information om detta för medarbetarna. Medarbetarna når nu systemet enkelt i sin 
mobiltelefon eller via Forum, förstasidan på datorn. En viktig utgångspunkt har varit att fokus i 
Ledningssystemet ska vara på socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens processer och rutiner 
och inte att ersätta personalinformation eller nyheter som är gemensamma för alla på Forum.  
  
Tomelilla är en de första kommunerna som utvecklar ledningssystemet i Office 365 och måste 
därför bygga upp grunderna helt efter egen modell. Fördelen förutom att det inte medför några 
kostnader utöver vad kommunen betalar i licenskostnader for hela office paketet är att det är 
leverantörsoberoende. Förvaltningens arbete med detta har även visat sig vara intressant för 
andra kommuner som hört av sig till ansvariga.   
 
I arbetet ingår också att se över vilka rutiner som finns i dagsläget, påkalla revideringar vid behov, 
ta bort styrdokument som är inaktuella och ta fram nya vid behov.  
 
Huvudprocesser för handläggning och utförandet godkänns av socialchef och övergripande 

styrdokument och rutiner finns på plats i systemet. Enhetschefer har tillsammans med sina 

kollegor och medarbetare fått i uppdrag att se över, rensa och uppdatera sina befintliga lokala 

rutiner. De lokala rutiner som är nödvändiga för kvaliteten i arbetet lämnas till kvalitetschef eller 

kvalitets -utvecklare för granskning innan de läggs in på avsedd plats i systemet; ”Lokala rutiner”.  

 

Bild från startsidan 
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Samverkan 
 

 

Nuläge: Samverkan är en central del för att den enskilde ska uppleva en helhet i de mål och de 

insatser som hen får från socialtjänsten. Samverkan sker både internt och externt och ett exempel 

är socialtjänstens samverkan med både den kommunala sjukvården och med regionens sjukvård 

för att förbereda ett gott omhändertagande efter sjukhusvistelse. Biståndshandläggare, 

sjuksköterska och arbets-och fysioterapeut ingår i kommunens SVPL team (samordnad 

vårdplanering) som ansvarar för att planera stöd och omvårdnad efter sjukhusvistelse.  

Förvaltningen har anställt en koordinator för att tillgodose behovet av samverkan för 

barnfamiljer som har särskilt behov av omfattande stödinsatser på hemmaplan, ofta från både 

externa vårdgivare som barn-och ungdomsmottagningen, barnhabiliteringen, förvaltningens 

öppenvård och insatser från LSS verksamheten.  

En kartläggning i ett pågående revisionsarbete där intervjuer genomförts med vissa medarbetare 

visar dock på låg kännedom om vilka samverkansavtal som finns och vad de innebär i 

samverkansarbetet och helhetsupplevelsen för den enskilde. 

 

Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Medarbetarnas kännedom om samverkansavtalen 

behöver förbättras för en ökad helhetsbild. De övergripande samverkansavtalen med Region Skåne 

ska kunna länkas från Ledningssystemet. Här avses även de gemensamma rutinerna för SIP 

Samverkad individuell plan.  

 

Systematiskt förbättringsarbete 
 

1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande 

bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 

verksamhetens kvalitet.  

 

4 kap. 5 § Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera de 

processer enligt 2 § där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i 

verksamheten. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den 

egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan 

möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med vårdgivare, 

myndigheter, föreningar och andra organisationer. 
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Riskanalys 
 
Nuläge. Riskanalys genomförs men framförallt utifrån ett medarbetar- och 
arbetsmiljöperspektivet tillsammans med de fackliga företrädarna och ej fullt ut utifrån 
brukarperspektiv. Riskanalyser görs även i individuella ärende av verksamheterna. Enhetschefer i 
egenregin har regelbundna träffar för bl.a. genomgång av förändringar och risker kopplade till 
dessa. Exempel på förändringar där brukarperspektivet ska finnas med; 
 

• förändringar i verksamheten  

• förändringar på enheten  

• förändringar i personaltäthet och schema 

• i samband med översyn av hemtjänstenheter  

• bemötandeplaner på kunderna  

• bemötandeplaner vid behov i BPSD.  
 

Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Det är ett utvecklingsområde framöver att förtydliga 
och systematisera riskanalyser ytterligare och förbättra arbete med att dokumentera riskanalyser 
utifrån ett brukarperspektiv.  
Förbättra arbetet med riskanalyser även i förebyggande syfte, då vi ser att en förändring skulle 
kunna innebära en risk. Använda fokusgrupper för att få brukarens perspektiv med i arbetet.  
 

Egenkontroll  
 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva egenkontroll. 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren 

eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens 

kvalitet.  

 

Nuläge: Verksamheten använder Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre, 

brukarundersökning inom LSS , verksamhets- och avtalsuppföljning, internkontroll, egenkontroll 

och egna mätningar samt kvalitetsregistren BPSD, Senior alert och Palliativa registret för att följa 

upp kvaliteten. 

Egenkontroller som görs: 
 Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i kvalitetsregister och öppna jämförelser 

 Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat  

 Kontinuitetsmätningar i hemtjänsten  

 Granskning av journaler, genomförandeplaner och annan dokumentation  

 Verksamhets- och avtalsuppföljningar  
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Mycket information om resultaten i de olika verksamheterna, samt svar på den stora årliga 
enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, finns också att läsa i kommun- och 
landstingsdatabasen kolada. Resultaten länkas även från kommunens hemsida  
https://www.tomelilla.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-resultat/undersokningar-stod-och-
omsorg 
 
Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?” och 
brukarundersökningen inom LSS ger en bild av hur kunderna upplever kvaliteten i stödet och 
omsorgen och ett underlag för att öka den upplevda kvaliteten. 
 
Brukarbedömning Särskilt boende 
På kommunens fyra särskilda boenden (Brinkehem, Norrevång, Valkyrian och Byavången) 
svarade 47 procent av de tillfrågade på enkäten, varav 96 procent tycker att man får ett bra 
bemötande från personalen. Förtroendet till personalen ligger också högt hos de boende. 
 
På nationell nivå är det en större andel jämfört med förra året som uppger att de har besvär med 
ängslan, oro och ångest, samt ensamhet då och då. Men lokalt i Tomelilla syns inte samma 
ökning. Däremot har andelen som känner sig trygga minskat från 95 procent till 88 procent. En 
förklaring kan vara att pandemin påverkat känslan av trygghet.  
 
Andelen som känner sig nöjda med maten på boendena är hela 81 procent, vilket är en ökning 
sen förra året. Information om hur och var man kan lämna synpunkter kan dock bli bättre. 
 
Brukarbedömning Hemtjänst 
Inom hemtjänst besvarade 100 personer undersökningen, vilket motsvarar 57 procent av de 
tillfrågade. Även här ligger betyget för bemötande högt: 93 procent anser att de får ett bra 
bemötande från personalen. 
 
Tryggheten med att bo hemma med stöd från hemtjänsten har minskat ett antal procentenheter 
sen förra året, men ligger fortfarande över 80 procent. Hälften av de svarande uppger att de inte 
har något problem med ensamhet. 
 
87 procent uppger att deras åsikter och önskemål uppmärksammas av personalen. Att kunna 
påverka tiderna för när hemtjänsten kommer anger drygt hälften att de kan. 
 
  
Hemtjänst, både entreprenad (enskild regi) och egenregi 
      2020 2019 
Brukarbedömning - Enskild regi - bemötande, förtroende och trygghet, andel  38% (35%) 
        - Offentlig regi - bemötande, förtroende och trygghet, andel  41% (34%)
  
Brukarbedömning  - Enskild regi - helhetssyn   88% (84%)
         - Offentlig regi – helhetssyn   84% (87%)
  
Brukarbedömning - Enskild regi - inflytande och tillräckligt med tid, andel 52% (37%)
        - Offentlig regi - inflytande och tillräckligt med tid, andel  47% (51%)
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Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Vart och ett av de fyra särskilda boenden och de fyra 
hemtjänstområden har redovisat sina handlingsplaner och åtgärder för vård-och 
omsorgsnämnden på de fem område där resultaten i brukarenkäten varit lägst.  
 
 
 

Personalkontinuitet, egenkontroll 

 
Nuläge. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar i  
både enskild och offentlig regi visar på ett medelvärde på 12 personal vid mätningar 2020, en 
förbättring jämfört med föregående år (13).   
 
Genom att hemtjänstområden varje månad kontrollerar och mäter personalkontinuiteten ökar 
kunskapen om vilka planeringsåtgärder som behövs för att bibehålla en god kontinuitet. Det är 
en mycket bra prestation att lyckas förbättra medelvärdet trots att sjuktalen bland personalen ökat 
på grund av pandemi.  
 

Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Personalkontinuitet är ett kvalitetsnyckeltal och 
egenkontrollerna behöver fortsätta nu med särskilt fokus på de personer som möter 20 personal 
eller fler under en 14 dagars period.  
 
 
Jämförelser inom LSS med andra kommuner och riket  
 

Nuläge. Inom LSS verksamheterna har brukarundersökning genomförts två år på rad. På frågan 
om brukaren trivs i sitt hem på LSS boende ser resultaten (andel positiva svar, föregående år 
inom parentes) ut så här: 
Tomelilla 64% (79%)     
Ystad  71% (0%)    
Sjöbo 90% (60%)        
Riket 78% (79%) 
 

Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Det är ett förbättringsområde att tillsammans med de 
boende öka trivseln på de fyra LSS boenden och att fortsätta med brukarundersökningar för olika 
målgrupper.  

 

Vård- och omsorgs kvalitetsmål och måluppfyllelse för 2020 

Lagstiftning och nämndens mål utgör grunden för verksamheternas uppdrag. Utifrån respektive 
verksamhetsuppdrag och erhållet resultat från föregående år, formulerar enheterna sina 
verksamhetsmål och aktiviteter för hur dessa ska nå uppsatta nämndmål. Resultaten för  
måluppfyllelsen av nämndmål presenteras för nämnden och kommunfullmäktige i förvaltningens 
del- och årsredovisning.  
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Avtals – och verksamhetsuppföljningar  

Avtalen på vård -och omsorgsnämndens upphandlade område har följts upp enligt avtal. Avtal 

med Förenade Care finns för de särskilda boende Byavången och Valkyrian samt hemtjänst-

områden Söder och Centrum. Vård-och omsorgsnämnden beslutar varje år om vilka särskilda 

fokusområde som ska följas upp och redovisas för nämnden.  

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 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 som också är ett avtalsområde granskades genom loggkontroller och 

resultatet visade att uppringningarna har besvarats enligt avtal. Dock blev det stora störningar 

under några veckor 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.  

 

Utredning av avvikelser 
 

3 § Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och 

synpunkter på verksamhetens kvalitet.  

6 § Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att 

vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster 

eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

 

Klagomål och synpunkter 
 

Nuläge. Ett 50 tal synpunkter och klagomål har registrerats i Evolution, en liten ökning sen 

förra året.  

Område  antal 

Myndighet  3 
Avgifter  4  
Entreprenör FC 4 varav två med positiv kritik  
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Hemtjänst, västra 4 plus 5 angående vårdslös bilkörning  
Särskilda boende 3 varav två även positiv kritik 
Hemsjukvård  4  
Kostenheten  1 
LSS daglig verksamhet 3 
LSS boendestöd 1 
LSS boende, övrigt 3  
Skyddsåtgärder, pandemin 4 
Övrigt  3 
 
 
 
Inom myndighet har det kommit in tre klagomål, ett på lång handläggningstid vid ansökan om 

utökning av assistans, och en synpunkt på borttagen ledsagning. Den senare kunde snabbt 

avskrivas som ett missförstånd. Ett klagomål inkom via IVO Inspektionen för vård och omsorg 

angående en ohållbar familjesituationen p.g.a. barn med funktionshinder. 

Två boende klagade på höjningen på måltidsabonnemang på särskilt boende. Höjningen var ca 15 

% och det berodde på att tidigare höjningar inte räckt till då kommunens kostnader för råvaror 

och löner släpat efter. Ett klagomål berörde bristande återkoppling i samband med avgifter då 

den inte gavs som utlovat. Ett ärende om felaktig uträkning av avgiftsutrymme återfördes till 

handläggaren för ny beräkning. En person fick faktura för lån av hjälpmedel då den klagande inte 

fått informationsbrevet i tid och därför inte lämnat tillbaka i tid. Det hade skickats till en 

avvikande adress som låg i systemet och en återbetalning fick göras.   

Entreprenören fick ett klagomål på brister i omsorgen och omvårdnaden vid växelvård på 

boendet, vilket ledde till att växelvården avbröts. Händelsen utreddes av boendechef och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och möte hölls med berörd personal. Byavången har fått två 

beröm för lyhört och professionellt bemötande från personalen. En anhörig klagade på att 

hemtjänsten Söder inte stannat kvar i väntan på ambulans och då inte heller röjt upp efteråt. 

Orsaken som angavs var bristande kommunikation mellan personal och legitimerad personal.  

Hemtjänsten har fått tre klagomål i individärende vid nattbesöken i ordinärt boende. De klagande 

har bl.a upplevt dåligt bemötande och känt sig nonchalerade då de bett om hjälp. Enhetschefen 

har haft korrigerande samtal med berörd personal om förhållningssätt och värdegrund och 

återkopplat till de klagande. En god man har klagat på brister i utförandet vilket lett till att den 

enskilde ej haft mat hemma och att genomförandeplan ej upprättats. Enhetschefen får också 

kritik för att denna inte återkopplar tillbaka.  

Det är flera kommuninvånare som klagat på att hemtjänstbilarna kör fort eller bryter mot andra 

trafikregler och skickat in klagomål på vårdslös körning.  
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Två klagade på att nämnden dröjde med beslut om besöksförbud på särskilda boende. Det kom 

också kritik mot att personalen inte använde munskydd och handsprit.  Förvaltningen följde de 

rutiner som gällde med basal vårdhygien.  

 

Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. När det gäller de återkommande klagomålen på 

bilkörning har enligt enhetschefen åtgärder vidtagits i form av korrigerande samtal med berörd 

personal om vikten av att följa kommunens policy för leasingbilar och gällande trafikregler.  

Det är förvånansvärt att det inte kommit fler än fyra klagomål till nämnden utifrån pandemin och 

covid 19 med tanke på den påverkan det haft på alla i vården och omsorgen.  Dessa kom tidigt på 

våren och det var synpunkter angående att nämnden inte tagit beslut om besöksförbud på 

särskilda boende och anhöriga som var oroliga för att deras anhöriga skulle smittas av personalen 

som inte använde någon skyddsutrustning.  

Synpunkter och klagomål som tas emot av personal inom vård och omsorg ska registreras, 

utredas och dokumenteras enligt gällande rutin. Dessa kan inkomma via direktkontakt med 

personal, brev, telefonsamtal eller e-post. Enhetscheferna och i viss mån socialchef och 

omsorgschef ska utreda och åtgärda de synpunkter och klagomål som inkommer samt återkoppla 

detta till den klagande. Detta är ett fortsatt förbättringsområde att klagomålen registreras och inte 

enbart stannar i den aktuella verksamheten för då blir det heller inget lärande. Området kommer 

att följas upp i den interna kontrollen 2021.    

Problemet med att man måste ha bankid eller annan id för att lämna klagomål på kommunens 

hemsida måste få en annan lösning så att personalen kan följa rutinen med att vara den klagande 

behjälplig med att skriva ner klagomålet digitalt.  

 

Lex Sarah  
 

Fyra händelser har rapporterats och utretts enligt Lex Sarah. Två har rört personer med 

demenssjukdom som gått iväg från boende, utan ledsagning, och därmed utsatt sig själv för fara. 

En händelse rörde våld mellan boende och bedömdes vara ett allvarligt missförhållande vilket 

anmäldes till IVO. Efter kompletteringar avslutade IVO ärendet med att tillräckliga åtgärder var 

vidtagna för att händelsen inte skulle upprepas.  
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Händelserapportering, fel brister/avvikelser 
 

Nuläge. För att nämnden ska få en helhetssyn över kvaliteten redovisas rapporter både från 

egenregin och från entreprenören/enskild regi. Samtlig personal rapporterar händelser i 

verksamhetssystemet Magna Cura.  

Under 2020 har personalen i LSS, hemtjänst och på särskilt boende rapporterat totalt 240 
negativa händelser i det sociala omsorgsarbetet. Jämfört med förra årets 145 händelser är det en 
kraftig ökning. Ökningen beror på till största delen på att LSS daglig verksamhet rapporterat ett 
femtiotal händelser under mars månad som ”Grupp inställd pga personalbrist”. Deltagare har 
dock de flesta gånger erbjudits annan grupp/aktivitet.  
 

 
 
 
Utveckling, jämförelser mellan år  
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Det har varit ett medvetet arbete under året att öka rapporteringen för att göra riskanalyser och få 
igång lärandet i det systematiska förbättringsarbetet. När det inkommer flera rapporter för samma 
händelser måste verksamheten agera vilket också gjordes när omfattningen blev känd inom LSS. 
  
Orsaken var precis som det angavs i utredningarna ett stort sjuktal inom de berörda 
verksamheterna under mars månad och flera åtgärder för att verkställa daglig verksamhet sattes 
in, alternativ erbjöds och genomförandeplaner reviderades. En stödpedagog utsågs för uppdraget 
att ha ett övergripande ansvar för att händelser rapporteras på ett liknande sätt och att de utreds. 
Beslut togs också att införa samma planeringssystem som används på ett av boende på övriga 
gruppbostäder.  
 

Inom äldreomsorgen syns också en ökning av rapporterade händelser på särskilt boende och här 

är brister i omsorgen, den personliga hygienen och brister i tillsynen vanligast.  

 

Bilden nedan visar fördelningen av antalet brister inom de olika händelsetyperna. Uppgifterna ska 

inte användas för att jämföra verksamheternas rapporteringar då det skulle behövas uppgifter om 

antalet boende/brukare per verksamhet.  

 

 

 

De allvarliga störningarna i samband med att larmoperatören bytte teknisk plattform medförde 

brister som att trygghetslarmen inte besvarades eller fördröjdes. Det medförde ett tjugotal 

rapporter/avvikelser i ordinärt boende. Åtgärder i form av tillsyn och telefonkontakter vidtogs 

omgående när omfattningen av avbrottet blev känt. Konsekvenserna för de enskilda har varit 

ringa till måttliga enligt vad som rapporterats. Dock framgår det inte av utredningarna hur den 

enskilde själv uppfattat bristen/händelsen utan det är mer en bedömning av den som rapporterar 

alternativt utredarens bedömning. Inga mätningar gjorts om avbrottet påverkat tryggheten på 

längre sikt.  
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Analys  
 

Vidtagna åtgärder och fortsatt arbete. Att säkra kvaliteten inom varje enskild verksamhet bygger 

på att det regelbundet genomförs förebyggande riskanalyser, egenkontroller, att synpunkter och 

avvikelser följs upp samt att dessa underlag används för att utveckla verksamheternas kvalitet. 

Även om samtliga områden är viktiga vill undertecknad särskilt lyfta fram betydelsen av arbetet 

med avvikelser. Låg förekomst av avvikelser är en signal på att den egna kvalitetsuppföljningen 

inte fungerar och att det kan förekomma kvalitetsbrister. Under senare år har det visat sig att när 

en verksamhet mer tydligt väljer att fokusera på arbetet med avvikelser, ökar också antalet 

avvikelser. En sådan utveckling går att se inom LSS.  

Ett ökat antal avvikelser kan med andra ord ses som en positiv utveckling, men det förutsätter att 

avvikelserna leder fram till konkreta åtgärder som förbättrar kvaliteten. Idag saknas dock kunskap 

om vilka åtgärder avvikelserna leder till och på vilket sätt det påverkar verksamhetens kvalitet.  

På en övergripande nivå handlar det om att se om det finns mönster i händelsebristerna som 

exempelvis att de upprepas eller att det finns risker som inte analyserats och åtgärdats.   

Vård och omsorgsnämndens verksamheter är på god väg till att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete för att förbättra kvaliteten på insatserna. På sikt bör ambitionen vara att samtliga 

chefer säkerställer att deras avvikelser rapporteras och analyseras på ett sätt som bidrar till 

verksamheternas kvalitet för att dessa i sin tur ska kunna redovisas och analyseras på ett 

övergripande plan.  

Kommande år hoppas vi kunna få bättre sammanställningar på detaljnivå genom kommunens 

beslutsstödsystem Qlick sense som kan bidra till en bättre bild av mönster när det gäller olika 

typer av avvikelser. 

Det är också viktigt att alla medarbetare är medvetna om att de har en skyldighet att rapportera 

enligt Lex Sarah föreskriften och att medverka i kvalitetsarbetet enligt Ledningssystemet.  
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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: Christel Nilsson 
Titel: Kvalitetschef
E-post: christel.nilsson@tomelilla.se
Telefon: 0417-1828
Mobil: 0709958128

Diarienummer: VON 2021/29

Datum 22 mars 2021

Verksamhetsberättelse med bilagor 2020 
för Byavången och hemtjänst Centrum

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med bilagor 
och lägga desamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Maria Lerjerud har överlämnat verksamhetsberättelse med bilagor 
för 2020 gällande Byavången samt hemtjänstområde Centrum.

Särskilda boendet Byavången och hemtjänstområde Centrum drivs av Förenade Care 
AB.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen får 
några ekonomiska konsekvenser.

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

Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även andra 
uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-03-22

Verksamhetsberättelse Byavången Hemtjänst Centrum 2020, handlingsid: Von 
2021.474

Bilaga 1 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst Centrum, 
handlingsid: Von 2021.475

Bilaga 2 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst Centrum, 
handlingsid: Von 2021.476

Bilaga 3 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst Centrum, 
handlingsid: Von 2021.477

Bilaga 4 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst Centrum, 
handlingsid: Von 2021.478

Stöd och omsorg

Christel Nilsson

Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

Verksamhetschef Maria Lerjerud Förenade Care AB
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1. Sammanfattning 

 

2020 blev ett år som inte kan liknas med något tidigare och detta r/t pandemin som drabbade oss alla. 

Det gångna året har i likhet med tidigare år i stora drag präglats av att vi alla tillsammans arbetat mot 

tydligt uppsatta mål. Medarbetarna är engagerade och intresserade vilket påverkar/höjer kvalitén och 

skapar en arbetsmiljö som är positivt. 

Ett viktigt mått på detta är att vi inte ser någon direkt omsättning av personalen vilket resulterar i att det 

blir enklare att uppnå våra uppsatta mål.  

 
Verksamheten omfattar som tidigare av 57 lägenheter på Byavången vård och omsorgsboende varav 

en av dessa är ett rum för växelboende. 

 

Verksamheten består även av en hemtjänstgrupp, Hemtjänst Centrum, som utför beviljade insatser från 

kommunens biståndshandläggare.  

 

Av medarbetare uppfyller nu alla utom 4 gällande krav på utbildning som undersköterska, samtliga av 

dessa följde med från kommunen 2010 då Förenade Care tog över driften. 2 av medarbetarna fick 

möjlighet att påbörja utbildningen till undersköterska men bägge valde av personliga skäl att hoppa av 

under hösten 2020. 

Tillsammans arbetar vi systematiskt och lyhört med vår gemensamma arbetsmiljö samt samverkar och 

följer upp åtgärder och resultat.  

Arbetsledningens och medarbetarnas kompetens och bemötande samt inställning till sitt uppdrag är 

betydelsefullt och avgörande för kvalitén. 

 

2020 byttes bil till hemtjänsten i dagsläget har verksamheten endast en bil då behovet för fler inte finns. 

En el cykel med låsbar låda inhandlades och används vid matleverans samt vid inköp till de enskilda. 

 

 

2. Årets verksamhet 

 

Vi har redovisat verksamhetsberättelse för föregående år (2019) samt en kvalitetsredovisning för första 

halvåret 2020.  

En viktig del i verksamheten är att skapa en miljö där medarbetarna får växa och utvecklas, arbeta 

självständigt, känna arbetsglädje och ta ansvar. Vår arbetsmiljö skall präglas av en öppenhet för att 

synliggörande och skapa lyhördhet mot brukare/kund, anhörig, medarbetare och samarbetspartner.   

I genomförandeplanen skall brukare/kunds önskemål klart framgå vad avser utförande av insats samt 

vilken tidpunkt.  

 

Anhörigträffar brukar vi normalt sett bjuda in till minst en gång/termin och så skede även under 2020 

trots pandemin. Båda våra möten skedde utifrån restriktion gällande pandemin. 

Julbrev och sommarbrev skickas ut kontinuerligt. 

Ytterligare informationsbrev med information av vikt har förmedlats via e-post eller brev då behov 

funnits utifrån verksamheten att nå ut till alla. 

Via sociala medier kan alla som önskar ta del av aktiviteter och händelser från våra olika enheter samt 

hemtjänst följa oss på Instagram där vi aktivt försöker dela med oss av händelser i det dagliga. 

 

Vi ser det som mycket positivt att kunna ta emot elever och praktikanter, detta gör att medarbetarna 

utvecklar sin kompetens och växer i sin yrkesroll i en lärande verksamhet.  

Tyvärr medförde pandemin att färre elever än normalt har kunnat tas emot i verksamheten under 2020. 

Ett viktigt syfte med att ta emot elever är att det är betydelsefullt för att kunna bidra till en framtida 

personalförsörjning inom äldreomsorgen. 

 

Genomförandeplan följs upp var tredje månad i samverkan med boende/ brukare/anhöriga, 

kontaktperson och gruppledare. Genomförandeplanen uppdateras naturligtvis i samband med detta 

eller oftare vid behov. 

 

Arbetsanteckningar från SOL läses dagligen av gruppledare måndag – fredag r/t då händelse av vikt 

skall ändras/läggas som anteckning i utförare journal. 
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Syftet är att stärka medarbetarnas förmåga att dokumentera korrekt. Som ex. har vi på APT haft 

genomgång av hur man bör dokumentera/tänka kring dokumentationen samt diskuterat olika 

formulering då många medarbetare känner en stor osäkerhet kring av vad som är korrekt. Vi har även 

lämnat ut en liten lathund med exempel på hur man kan dokumentera, dessa sitter vid datorer där 

dokumentation sker. 

 

Vi arbetar medvetet och öppet med en ekonomisk medvetenhet vad gäller inköp, nyttjande av miljö 

och resurser vilket kräver flexibilitet och nytänkande. Personalen arbetar efter fasta scheman. 

Vid all frånvaro ska i första hand den fast anställda personalen som önskar arbeta extra erbjudas detta, 

därutöver finns ett antal vikarier som kan/vill arbeta vid behov.  

 

3. Måluppfyllelse 

 

Kvalitet 

Förenade Care AB är som företag både kvalitet, arbetsmiljö och miljöcertifierat enligt ISO-9001 och 

14001 samt OHSAS 18 001. Kvalitetsarbetet följer vårt ledningssystem och innebär en trygghet med klara 

riktlinjer och tydlighet. 

Kvalitetsansvarig samt sju internrevisorer har kontinuerliga protokollförda möten under året. 

Internrevisorer reviderar enligt tidsplan verksamhetens alla rutiner. 

I hemtjänsten utförs varje år kontroll av att personalen innehar aktuellt körkort samt att förnyelse av 

hemtjänstlegitimation görs. 

 

Personalen kan enkelt medverka i förbättringsarbetet genom att använda särskilt utarbetad blankett 

där de kan framföra förbättringsförslag avseende ökad kvalitet både för de boende/den enskilde men 

även deras egen arbetsmiljö.  

Förslag inkommande kopplade till företagets gemensamma övergripande ledningssystem 

vidarebefordras till huvudkontoret för hantering. 

 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har vid inflyttning för nya boende ansvar för att en genomgång 

erbjuds för att se över behovet av inkontinenshjälpmedel, detta görs tillsammans med 

inkontinensombud.  

Risken för fall och malnutrition screenas i samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, 

arbetsterapeut och sjukgymnast.   

Munhälsovården är viktig då den har stor betydelse för god nutrition och bibehållen hälsa vilket i sin tur 

förhindrar uppkomst av trycksår samt minskar risken för fall.   

 

Erbjudande om viktmätning sker redan vid inflyttningstillfället, sedan följer vi BMI fyra gånger om året. 

(Antal lägenheter är 56 plus en lägenhet för växelboende) 

 

Månad Feb-20 Maj-20 Aug-20 Nov-20 

Antal vägda 54 50 54 51 

BMI<22 13 10 16 14 

 

Vid svårigheter att hålla vikten utarbetar sjuksköterskan gemensamt med omvårdnadspersonal en 

nutritionsplan för de med sviktande BMI eller viktnedgång. Planen kan innehålla tätare viktkontroll, extra 

berikad kost, näringsdryck, extra mål och signerade nattmål. Rapsolja/smör (fett) används som 

kompletterande energi berikning på alla avdelningar. Kontroll av längden på nattfastan följs upp minst 

två gånger per år för en vecka åt gången för de boende som har ofrivillig nattfasta, vilka dessa är skall 

tydligt framgå i genomförandeplanen. 

Nattfaste mätningen som sker två gånger årligen, redovisas till MAS och återkopplas till medarbetar på 

enheterna samt vid tematräffar. 

Senaste mätningen av nattfasta visade ett snitt på 8,9. 

Man bör ha i åtanke att en alltför kort nattfasta kan tyda på oro och/eller dålig nattsömn. 

Nattpersonalen har en viktig del i detta arbete.  

 

Covid-19 pandemi 

I mars 2020 fick vi kännedom om denna pandemi som inneburit stora åtgärder, restriktioner samt 

begränsningar för våra boende, den enskilde anhöriga men inte minst medarbetarna. 
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Undertecknad telefon intervjuades av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 24 april gällande rutiner, 

skyddsutrustning mm för hemtjänsten, resultat inga anmärkningar. 

Fackliga representanter, medarbetar, verksamhetschef samt gruppledare hade ett gemensamt möte 

med regionalt skyddsombud från Kommunal 6 maj. Även kommunal nöjda med våra lokala insatser. 

 

Åtgärder vi vidtagit: 

-  Informationspärm, märkt Corona lättillgänglig för all personal. 

- Genomgång basal vårdhygien samt film på APT i februari all ord personal. 

- Meddelanden utskickade i MC sedan även insatt i pärmen ovan. 

- Viktig info eller förnyade riktlinjer har jag eller gruppledarna fysiskt lämnat ut till alla våra 

avdelningar, natten samt hemtjänst. 

- Extra informationsmöte 3 april med alla vikarier inbjudna, där vi gick igenom/såg film om basala 

hygien regler samt film tvätta händerna. 

- Första riskbedömningen och handlingsplanen upprättades 17 mars och har reviderats kontinuerligt 

efter det. 

- Extra nyhetsbrev är utskickat till alla anhöriga med kontinuerliga uppdateringar samt 

kontaktuppgifter till mig, verksamhetschef samt gruppledarna. 

- Kontakt togs i tidigt skede med kunder i ordinärt boende samt deras anhöriga och vi stoppade alla 

besök till daglig verksamhet i samråd med berörda. 

- Tystmätning genomförd av hygienombud x 2 under våren samt egenkontroll Förenade Cares 

dokument samt egenkontroll utskickad från Svensk Förening för Vårdhygien – alla kontroller gjorde 

på Byavången samt i hemtjänst Centrum. 

- Posten levereras till anvisade backar i slussen in till Byavången, uppmärkta hämtas/lämnas. 

Gruppledare fördelar därefter ut posten till rätt avdelning. 

- Stoppade allt spring till apoteket, alla apoteksärenden görs av gruppledare varje onsdag för både 

Byavången samt hemtjänsten, minimera externa kontakter. (Akuta läkemedel hämtas även dessa 

av gruppledare vidbehov) 

- Lokala rutiner upprättade enl. gällande riktlinjer från smittskydd, folkhälsomyndigheten samt 

socialstyrelsen för att åter ta fotvård, tandvård samt besök av hårfrisör. 

- Verksamhetschef funnits/finns tillgänglig på telefon vidbehov alla dagar i veckan. 

- Vi stoppade tidigt att ta emot elever från olika utbildningsinstanser. 

Slutsats av vårt arbete i denna pandemi är att vi gemensamt gjort ett enormt bra arbete, dock får vi 

inte tappa de goda rutiner vi skapat utan vara medvetna om att det fortsatt kräver engagemang och 

goda kunskaper i t.ex. basala vårdhygien regler då denna pandemi inte är över än. 

En annan framgångsfaktor tror jag är att det finns ett tydligt ledarskap som är lätt tillgängligt. 

  

Kvalitetsregister 

Senior Alert 

Både för de boende på Byavången och för den enskilde i ordinärt boende arbetar 

omvårdnadspersonal med kvalitetsregister. Byavången har 57 boende (varav en lägenhet är för 

växelboende) flertalet av de boende har gett sitt samtycke att delta i kvalitets-registret Senior Alert. I 

nuläget har en av de boende avböjt av personliga skäl. 

 

Vid kontinuerliga tematräffar där omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller 

fysioterapeut, representant för omvårdnadspersonal, gruppledare deltar går man igenom 

riskbedömningar och registrerar för munhälsa(ROAG), fall (DFRI), trycksår (Norton), nutrition (MNA) och 

blåsdysfunktion. Utifrån resultatet utarbetas en gemensam åtgärdsplan för den enskilde samt en 

uppföljning för att se om åtgärderna har önskad effekt. Vid avvikelser sker uppföljning efter 3 månader. 

 

Förutsättningar för att registrera den enskilde i ordinärt boende i Senior Alert är att minst tre av 

efterföljande kriterier skall vara uppfyllda, kunden skall ha larm, natt tillsyn, minst tre tillsyn dagtid samt 

ev. vara inskriven i hemsjukvård. Om tre kriterier uppfylls arbetar hemtjänsten på samma sätt med team 

träff som ovan.  

 

BPSD 

Registrering i BPSD sker om behov se hos den enskilde för att försöka se/hitta fungerande åtgärder som 

höjer livskvalitén samt kan stärker medarbetarna i deras vardag att göra lika med en förståelse om att 

det just nu är det bästa för den enskilde och uppleva att de har ett stöd i det.  

BPSD är idag ett instrument som används vid behov för den enskilde på Byavången men i demens 

team i hemtjänsten har vi inte riktigt kommit igång. 
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Palliativa registret 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att registrera i registret och gör detta tillsammans/ i 

samråd med medarbetaren för korrekt registrering i Palliativa registret.  

 

Medicinska avvikelser 

Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner. Dessa följs upp och orsaks- utreds enligt rutin i 

verksamhets system Magna Cura.  

 

Verksamheten arbetar aktivt med avvikelseråd, dessa sker för vardera enhet i samband med enhets 

möten. Vid dessa möten deltar all ordinarie personal, gruppledare samt verksamhetschef.  

Syftet är att arbete för att kvalitetssäkra och förebygga samt medvetandegöra brist i rutiner så 

avvikelserna inte upprepar sig.  

Avvikelser som sker/uppkommer tas även upp på APT – leder till ökad kunskap. 

Detta syftar till att medarbetarna involveras och görs delaktiga så att en säkerhetskultur råder i 

verksamheten. 

En manual finns tillgänglig vid varje Magna Cura dator. Detta leder till att registrering och utredning kan 

ske skyndsamt vid händelse, vilket ökar kvaliteten i avvikelsearbetet.   

 

På Byavången registrerades 80 läkemedelsavvikelser, 31 av dessa kopplades till legitimerad personal. 

Antalet rapporterade avvikelser har minskat, vilket är positivt.  

Analys 

Tomelilla kommun införde i maj 2020 e-läkemedel signering som säkert bidragit till lägre antal avvikelser 

för omvårdnadspersonalen. 

Avvikelseråd har en viktig funktion för vårt lokala arbete gällande att säkerställa säkerhet samt korrekt 

hantering. Brister samt svagheter kan tidigt identifieras. 

I organisationen för HSL har en hel del förändringar skett under 2020, detta medfört att nya vägar för 

samarbeten/samverkan är under utformning.  Ingen avvikelse lett till skada för den enskilde. 

 

Antalet rapporterade fall uppgick till 157 och av dessa stod 3 personer för 44 fall. En reflektion är att 63 

av fallen skedde nattetid. 

Analys 

Orsak till fall oftast orsakad av hög ålder, multisjukdom och/eller en kognitiv hjärnsjukdom. Finns ett väl 

fungerande team där fallprevention är en viktig del i det gemensamma arbetet. 

 

Den enskilde erbjuds att prova höftskyddsbyxa i förekommande fall efter team träff. Den 31 december 

2020 hade 1person tackat ja till höftskyddsbyxa.  

Avseende begränsningsåtgärder vid samma tidpunkt hade 2 person sänggrind och 5 personer zon 

larm.  

 

Ingen avvikelse bedömdes vara av den allvarlighetsgraden att det skulle göras en anmälan om vård 

skada, Lex. Maria anmälan.  

 

I Hemtjänst Centrum registrerades 76 läkemedelsavvikelser, 21 av dessa kopplades till legitimerad 

personal. Stor minskning av antalet läkemedels avvikelser jämfört med föregående år. 

Analys 

Handlingsplanen som upprättades inför 2020 gällande åtgärder r/t antalet avvikelser har haft mycket 

god effekt. 

Tomelilla kommun införde i maj 2020 e-läkemedel signering som säkert bidragit till lägre antal avvikelser 

för omvårdnadspersonalen. 

Avvikelseråd har en viktig funktion för vårt lokala arbete gällande att säkerställa säkerhet samt korrekt 

hantering av läkemedel. Brister samt svagheter kan tidigt identifieras och åtgärdas. 

I organisationen för HSL har en hel del förändringar skett under 2020, detta medfört att nya vägar för 

samarbeten/samverkan är under utformning.  Ingen avvikelse lett till skada för den enskilde. 

 

 

Antalet rapporterade fall uppgick till 78 och av dessa skedde 22 nattetid 

Analys 

Orsaken till fall oftast orsakad av hög ålder, multisjukdom och/eller en kognitiv hjärnsjukdom. Finns ett 

väl fungerande team där fallprevention är en viktig del i det gemensamma arbetet. 
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I vår statistik för medicinska avvikelser återfinns alla befintliga personalkategorier inom hälso- och 

sjukvård samt kommunens nattpatrull. 

 

Årlig besiktning 2020 gällande alla arbetstekniska hjälpmedel såsom tak- och golv lift, stå lift och Turner 

blev uppskjuten i december r/t pandemin. Besiktning genomförd februari 2021. 

 

Rapport angående missförhållanden (Lex Sarah) 

Inga rapporter enl. lex Sarah inkommit. 

 

SoL Avvikelser 

På Byavången registrerades 14 SOL- avvikelser. 

Avvikelserna är r/t utebliven insats som t.ex. dusch, städ samt 11 av dessa r/t bemötande i olika 

omvårdnads situationer inne på Byavången. Hur vi bemötande någon i vårt dagliga arbete är något vi 

har en kontinuerlig dialog om i många olika sammanhang som t.ex. ibland ge en medarbetare direkt 

återkoppling om man hör något/ser något, ta upp situationer som uppkommit för diskussin vid enhets 

möten, handledning och ibland även vid APT. 

Analys 

Det finns brister i dokumentationen gällande uteblivna insatser. Uppmärksamheten kring vikten av att 

skriva avvikelser av social karaktär är en levande dialog.  En gemensam kraftansträngning att bli bättre 

bör ske. 

 

I Hemtjänst Centrum registrerades 13 SOL-avvikelser och är r/t uteblivna insatser som t.ex. dusch, 

plåsterbyte, städ/ta ut soporför boende i ordinärt boende. 

2020 i samband med uppdatering av tjänsten Thunstall erbjuder skedde en del incidenter kopplade till 

denna händelse, ingen enskild kom till skada vid händelsen.  

Analys 

Det finns brister även här i dokumentationen gällande uteblivna insatser. Uppmärksamheten kring vikten 

av att skriva avvikelser av social karaktär är en levande dialog.  En gemensam kraftansträngning att bli 

bättre bör ske. 

 

Synpunkter och klagomål 

Verksamhetschefen får utan dröjsmål ta del av synpunkter och klagomål och tar därefter kontakt med 

berörd person om den inkomna ärenden, dessa besvaras enl. Förenade Cares rutin inom 7 dagar. 

 

Det har under året inkommit totalt 18 synpunkter/klagomål gällande våra bägge verksamheter, dessa 

berör både positivt samt negativt bemötande.  

Analys 

Tydlig rutin för att följa upp synpunkter och klagomål skyndsamt finns men jag tror vi alla måste bli mer 

aktiva med att påminna anhöriga, boende samt den enskilde om vikten av att de skriver – detta är en 

stor del i utvecklings arbetet vi gör tillsammans. 

 

Värdegrund. 

Förenade Cares värdegrund bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. 

På varje enhet samt i vår verksamhet för ordinärt boende finns en värdegrundsledare utsedd och 

värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt och är en viktig del av vårt gemensamma pågående 

kvalitetsarbetet. 

Levnadsberättelsen är idag ett verktyg som vi implementerat som en naturlig del vid nyinflyttning på 

Byavången, detta ger oss en ökad kunskap om den det berör och hur vi kan vara behjälpliga att 

upprätthålla det som varit viktigt i livet för den enskilde. 

Arbetet pågår med att använda levnadsberättelsen i den enskildes hem i ordinärt boende men där är 

den enskilde kanske inte lika benägen att delta. 

 

Tomelilla kommuns värdegarantier delges alla medarbetare vid anställningstillfället.  

 

Genomförandeplan (GFP)  

Vårt mål är också att till 100 % uppfylla kravet på upprättade genomförandeplaner inom fjorton dagar 

från inflyttning samt uppföljning var tredje månad. GFP är ett levande dokument och uppdateras vid 

förändring. Den enskildes önskemål skall klart framgå och tydligt formuleras i jag-form. Den enskildes 
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deltagande i upprättande/uppdatering betonas. Vikten av att all omvårdnadspersonal tar del av 

genomförandeplanen tydliggörs.   

 

Anhörigträffar  

Anordnas på Byavången, vår och höst där anhöriga till våra boende på Byavången men även 

anhöriga till den enskilde boende i ordinärt boende bjuds in, här deltar verksamhetschef och 

gruppledare, träffarna består av olika teman baserat på önskemål från anhöriggruppen. 

Den enskilde samt anhöriga har även möjlighet att använda den digitala tekniken och mötas via nätet i 

t.ex. Lifesize eller Teams.  

 

Resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning finns tillgänglig för anhöriga vid 

anhörigträffen. 

Resultaten från brukarenkäten 2020 har inte anhöriga tagit del av då resultatet kom sent och inga 

möten skett efter detta. 

 

Kostombuden  

Kostombuden har tillsammans med gruppledare kost och boendemöten en gång i kvartalet för att 

lyssna av synpunkter och önskemål. På dagordningen står måltidernas innehåll, måltidsmiljö och 

önskemål om boendets aktiviteter. Mötena upplevs värdefulla där båda parter kan delge varandra 

synpunkter för att utveckla kvalité och verksamheten.  

 

Aktivitetsombuden 

Har ett ansvar för att de gemensamt med sina medarbetare anordnar aktiviteter varje dag i veckan. 

Två aktiviteter anordnas/dag måndag till fredag och en aktivitet under lördag och söndag. Vi har en 

hög medelåldern, och vård och omsorgsbehovet är som regel stort. Detta medför att exempelvis att 

duscha, att gå till och från matsal, att delta i måltider och mellanmål kan vara den aktivitet som den 

boende orkar med. Innehållet i egen tid dokumenteras i social dokumentation. Vi har allsång som en 

undersköterska på boendet håller i och detta är det många som uppskattar då man endast kan lyssna 

om man inte orkar delta. 

Under 2020 har en stor begränsning skett av gemensamma aktiviteter mellan enheterna r/t Covid-19 

pandemin. 

Alla aktiviteter som vanligtvis anordnas via Café Kryddan där även våra boende har en möjlighet att 

delta har även dessa har varit inställda r/t pandemin. 

 

I gruppledarens roll ingår att delta/arbeta i det dagliga arbetet för att kunna 

handleda/uppmärksamma situationer som kan upplevas svåra eller utgöra konflikt för endera 

vårdtagaren eller medarbetare eller medarbetare emellan. 

 

Under 2020 har vi valt att själva ansvara för handledning till medarbetare i verksamheten inne på våra 

tre enheter med boende med kognitiv hjärnsjukdom men även för medarbetare i demens teamet för 

den enskilde i ordinärt boende, detta då tre undersköterskor i verksamheten blev färdiga specialist 

undersköterska i demens. 

 

I Social styrelsens undersökning: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020” var resultatet lägre än 

tidigare år. Man kan med stor säkerhet säga att detta är en konsekvens av pandemin då många äldre 

inte kunnat möta/umgås som tidigare med sina anhöriga eller vänner, vilket då resulterat i att man 

kanske inte fått den hjälp/stöd man tidigare fått med att fylla i enkäten. 

 

Vi har tagit del av resultaten och gjort analys utifrån detta, handlingsplan har upprättats och avseende 

de frågor där resultatet från undersökningen 2020 var lägre än egenregins totala resultat arbetar vi 

gemensamt i ledningen med alla medarbetar med att förbättra upplevelsen av vår omtanke, 

vänlighet, service för att inte tappa kvalité. 

 

Se bifogade bilagor gällande handlingsplaner samt analys från bägge verksamheterna. 

Bilaga 1 handlingsplan för Byavången vård och omsorgsboende 

Bilaga 2 analys för Byavången vård och omsorgsboende 

Bilaga 3 handlingsplan för hemtjänst centrum 

Bilaga 4 analys för hemtjänst centrum 
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4. Ekonomi 

Årets resultat 

Enheten har under året erhållit ersättning i enlighet med gällande avtal. 

Beläggningen av lägenheter har varit mycket lägre än tidigare år och detta ses som en konsekvens av 

pandemin vi alla drabbats av.  

 

Byavången Vård och omsorgs boende  

Byavångens Vård och omsorgsboende har 57 lägenheter varav en lägenhet är för växelboende. Under 

året 2020 så har inte alla lägenheter varit fullt belagda vid något tillfälle Växelboendet har inte det 

heller varit belagt alla veckor under året. Detta är till viss del r/t pandemin sedan vet vi historiskt att 

beläggningen går upp och ner. 

Detta ställer krav på gruppledarnas kunskap och förmåga att se en bra planering av medarbetarnas tid 

för att inte tappa kvalité eller en god omsorg utifrån avtal. 

Under 2020 har 24 boende fått somna in lugnt och stilla.  

Vårdtyngden på boendet varierar på grund av hög ålder. 

Medelåldern 31 december 2020, var ca 86 år. 

 

 

Hemtjänst Centrum 

Hemtjänst Centrum har under året 2020 haft ett genomsnitt på1 084 beviljade insatstimmar per månad.  

Även här kan en betydande sänkning ses av beviljade antal timmar, även detta kan vara en 

konsekvens av pandemin men även att förändringar i samhälle och befolkning skett.  

Mätning av personal kontinuitet begärt av Tomelilla kommun och genomfördes under 2 veckor i 

oktober 2020, vårt resultat blev 10,7.  

 

 

 

5. Personal 

Bemanning 

Bemanning inne på Byavångens vård och omsorgsboende följer avtal. 

Gruppledaren deltar vid behov i det dagliga omvårdnadsarbetet och vid handledningssituationer. 

 

Bemanning i hemtjänsten följer avtal utifrån antal beviljade timmar. 

Gruppledaren deltar vid behov i det dagliga omvårdnadsarbetet, planerar insatser vid förändringar, 

leder och fördelar arbetet. 

Under 2020 valde en medarbetare att kliva av sin gruppledartjänst så nu finns är det en medarbetare 

som har uppdraget. I samband med detta så köptes nya möbler till hemtjänstens kontor och vi köpte 

även in ytterligare en dator för möjligheten att förenkla möjligheten att kunna dokumentera och 

gruppledare finns nu tillgänglig för gruppen fysiskt i deras kontor. 

Gruppledaren har även har ett kvalitetsansvar enl. Förenade Care. 

 

Arbetsplatsträffar genomförs varje månad. Dessa ansvarar samt hålls i av verksamhetschef. Dagordning 

för arbetsplatsträff följer Förenade Care agenda. Som mål för finns att varje möte skall innehålla ett 

tema, detta skall ses som en möjlighet för gemens utveckling. 

 

Utvecklingssamtal har genomförts under våren. Lönesamtalen blev uppskjutna då även hela löne 

revisonen blev framflyttad r/t pandemin. 

 

Introduktion och bredvid gång för nyanställd personal följer Förenade Cares rutin. En introduktionsdag 

hölls i juni för våra sommarvikarier. Denna dag består till hälften av en förflyttnings utbildning som rehab 

håller i samt en del med fakta, dialog om arbetet i vår verksamhet. 

I samband med introduktionsdagen bjöd vi på en sallads lunch och i år blev även ordinarie personal 

inbjudna att ta del av lunchen detta i syfte att de skulle mötas neutralt. 

Verksamheten har infört en enkätundersökning efter sommaren, detta för att efterhöra 

semestervikariernas upplevelse av sommaren. Vinsten är att få positivt respektive mindre positivt kritik för 

att fortsätta utveckla verksamheten.  

 

Omsättningen bland medarbetarna är mycket liten, endast två personer som valt att avsluta sina 

anställningar under 2020.    
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På grund av pandemin så har varken sommar fest eller julbord/mingel kunnat genomföras. 

Vi har däremot bjudit in till andra sammanhang där medarbetarna fått uppskattning som t.ex. bär buffé 

med allt som hör till, smörgås tårta, jullandgång, alla hjärtansdag gott mm.  

 

Sommaren 2020 hade toppar av mycket värme och var påfrestande för såväl vårdtagare som 

personal. Medarbetarna gjorde ett beundransvärt arbete för våra vårdtagare och den enskilde. 

Handlingsplan gällande värmebölja följdes och ingen vårdtagare kom till skada.  

 

Sjukfrånvaron har varit historiskt hög r/t pandemin under 2020.  

 

Sommaren 2020 fungerade mycket bra trots stor sjukfrånvaro från den ordinarie personalen. Vi hade 

fanstatiska sommar vikarier som ställde upp och vi kunde tillsammans efter sommaren bara ge dem en 

stor eloge för deras engagemang. 

 

Alla medarbetare har kunnat ta del av ett erbjudande om inköp av cykel till en mycket förmånligt 

kostnad via GreenBenefits, uppskattat av medarbetarna. 

 

Alla medarbetare har kunnat ta del av ett erbjudande om att få tillbaka kostnaden för vaccination mot 

influensa hösten 2020. 

  

Psykosocial enkät 

Genomfördes under hösten och antalet medarbetare som deltagit var lägre än tidigare år, oroande då 

det är ett viktigt tillfälle för medarbetare att kunna ge sin syn på både verksamheten och ledarskap. 

Deltagandet kan nog speglas från att vi var mitt uppe i en pågående pandemi, så fokus hamnade på 

mer praktiska saker än att fylla i enkäten. 

Ett mer riktat och aktivt arbete kommer ske inför enkäten 2021. 

 

Utbildningsfrågor 

Brandutbildning genomförs regelbundet enligt avtal. Nya brandombud samt verksamhets chef deltog i 

både teoretisk samt praktisk utbildning under 2020.  

 

Introduktion skedde för våra sommarvikarier under en heldag efter upprättat program. Gruppledare 

tillsammans med representanter från sjuksköterskor, rehab och demensteam informerade och 

demonstrerade. Genomgång av basal vårdhygien och material gällande smittspridning visades samt 

diskuterades detta r/t den pågående pandemin. 

Verksamhetschef deltog och gav information om verksamheten, tystnadsplikt, företagets policy samt 

annat samt att vi gemensamt titta på en film där information om Lex Sara gavs. 

 

Alla delegeringar medarbetarna erhåller är via sjuksköterskorna i Tomelilla kommun.  

I kommunen har man en utsedd utbildnings sjuksköterska som är den som har ansvaret för att 

planerar/skapa utbildnings material samt hålla utbildningarna och ibland är även andra sjuksköterskor 

delaktiga.  

Läkemedelsutbildningar är mycket omfattande, det finns en grund delegering samt en påbyggnad 

samt även en egen för insulin, detta innefattar både ordinarie medarbetare men även vikarier. 

Andra delegering som medarbetare kan ta del av är t.ex. sår omläggning, kateterspolning, administrera 

sond mat.  

 

2 vårdbiträde startade utbildning hösten 2020 till undersköterska genom företagets uppdragsutbildning 

men bägge valde att avsluta utbildningen av olika skäl. 

 

Personalen gör olika webbutbildningarna genom att följa vårt års hjul såsom ”jobba säkert med 

läkemedel”, ”äldre med diabetes” och ”ge insulin” mm. Efter genomgångna utbildningar visas 

intyg/diplom för gruppledare som dokumentera att medarbetaren tagit del av utbildningarna enl. års 

hjul. 

 

Vi har årlig genomgång av lagefterlevnad arbetsmiljö och miljö, detta sker gemensamt på APT.  
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6. Leverantörer 

 

Leverantörsregister är uppdaterat samt leverantörsbedömningar är gjorda för år 2020.  

Totalt 17 reklamationer samt synpunkter har inkommit gällande avvikelser r/t leverantör har från våra 

bägge verksamheter, 9 till kommunens kök, 5 Martin Servera, 1 Berendsen samt 2 till Skåne Mejeriet. 

Under 2020 avslutades leverans av mejeriprodukter från Skåne Mejeriet detta för att all livsmedels 

leverans skall komma från ett och samma ställa, alltså Martin Servera. 

 

 

7. Miljö/ Arbetsmiljö  

Riskbedömning av arbetsmiljö har upprättats för alla boende och enskilda i hemmet.  

Riskbedömningen förvaras på boendet i en pärm på vardera avdelningens kontor samt i den enskildes 

pärm i hemtjänstlokal för lätt åtkomst för medarbetarna.  

Gruppledare och kontaktperson är delaktiga i upprättandet av riskbedömningarna. Uppföljning sker var 

tredje månad för den boenden på Byavången och var sjätte månad för den enskilde i ordinärt boende 

eller vid förändring.  

En punkt vid arbetsplatsträffar är att arbetsmiljöombuden/miljöombuden har möjlighet att informera om 

tillbud, rapporter om våld och hot eller annat som rör medarbetares arbetsmiljö.  

Riskbedömning utförs även på allmänna utrymmen samt för alla personalkategorier. Skyddsrond 

genomfördes i december 2020 och arbetsmiljömöten och miljömöte har genomförts enl. riktlinjer.  

Ingen inspektion genomförd från arbetsmiljöverket under 2020. 

 

Våld och hot 

Situationer av Våld och hot förekommer stundtals i omvårdnadsarbetet. På boendet har vi tre enheter 

där boende med kognitiv hjärnsjukdom bor. Riskbedömning utförs på samtliga där en risk för våld och 

hot kan förekomma. Handlingsplaner utarbetas i samråd med kontaktperson, 

verksamhetschef/gruppledare samt sjuksköterska och rehab. Arbetet med att förhindra innan 

situationer om ”våld och hot” uppkommer pågår fortlöpande.  

3 rapporter om våld och hot har inkommit från verksamheten inne på Byavången, 1 händelser inkommit 

utifrån hemtjänsten under 2020. Handlingsplan har upprättats i förekommande fall, dessa följs upp var 3: 

e månad. Inga fysiska/psykiska skador uppkommit r/t dessa händelser.  

 

Tillbud 

Löpande under 2020 är det skrivet ett antal rapporter om tillbud. Handlingsplaner upprättade så att 

upprepning kan, om möjligt undvikas. 

7 händelser gällande arbetsskador har upprättats. Dessa har anmälts till skyddsombud på 

arbetsplatsen. 

En skada var av allvarligare art där händelsen ledde till att medarbetaren fick uppsöka sjukhuset. 

En skada ledde till att smittskyddsprover fick följas enl., rutin vid stick/skär skada. 

 

Tillbud skall hanteras via nytt webb baserat system som heter IA, alla medarbetar kan använda sig av 

detta och det förenklar processen i vår gemensamma utveckling för säkerhet. 

 

Brandskydd  

Brandombud är utsedda på vardera enhet på Byavången och ombuden gör kontroller enligt ett 

rullande schema med checklista från Presto. Brandutbildning sker vart 3:e år enligt Förenade Cares 

riktlinjer. 

 

Rutin avseende Kris och katastrofberedskap 

Denna uppdateras årligen. 

 

8. Framtid 

 

Visionen vi har gemensamt är att vi skall se vårt dagliga arbete som något vi alla är del av 24 timmar 

om dygnet, aktivt arbeta med att tala om verksamheten som vi och inte de eller någon. 

 

Medarbetare skall ges möjlighet att utvecklas utifrån enskilda intresse områden t.ex. sår, kost, 

rehabilitering mm. 
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Om möjligt delta vid Äldreomsorgs dagar som en viktig del i arbetet med att vara del i framkant inom 

äldreomsorgen. Att där få ta del av nyheter, få nya impulser, kunskap och stimulans i sitt yrke ger 

utveckling och positiva effekter inte bara för den enskilde medarbetaren utan gagnar hela 

verksamheten. 

 

Att fortsätta arbeta för en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner arbetsglädje är av stor 

betydelse. Likväl att man känner ett engagemang för de uppdrag man åtagit sig och att 

medarbetaren känner en delaktighet.  

Qunix är nytt bemannings verktyg kommer att införas 1 april. 

  

Vi kommer fortsätta att ha arbetsplatsträff med våra vikarier då detta stärker gemenskap samt ger ett 

tillfälle för dialog mellan bägge parter och en viktig del i detta är även att kunna ge ny kunskap som 

t.ex. nya rutiner. 

 

Utflykter för våra boende kommer starta så snart möjlighet finns för medarbetare att ta del av utbildning 

för att köra/hantera minibussen på ett säkert sätt, denna möjlighet varit stoppad r/t pandemin under 

2020.  

 

Kvalitetssystemet BPSD kommer att fortsätta vara en viktig del under 2021, arbetet avstannat något r/t 

pandemin samt en stor omsättning av sjuksköterskor, HSL. 

Denna utveckling innefattar både verksamheten inne på boendet men även i demens teamet i 

hemtjänsten. 

Planering finns att teamet i hemtjänst skall åka på studiebesök i Lund där de kommit en bit fram i 

utvecklings arbetet med BPSD i ordinärt boende. 

De 3 undersköterskorna som blev färdiga med sin specialist utbildning 2020 inom demens gjorde ett 

examens arbete utifrån införandet av BPSD i vår verksamhet. Vi planerar ha detta som ett tema på APT 

2021. 

 

Vi kommer aktiv arbeta med att följa Tomelilla kommuns riktlinjer gällande rutiner för SOL och HSL. 

 

Fortsätta arbetet med kompetens höjning hos medarbetare i hemtjänsten för konceptet Trygg Hemma 

som implementeras i kommunen.  

 

Arbetsplatsträffen i juni kommer att hållas vid ett tillfälle, gemensamt för alla medarbetare. Ämnet är 

lagefterlevnad arbetsmiljö samt ett socialt program finns för att även ha lite kul tillsammans – syfte är att 

stärka vi känslan och ladda lite positiv energi inför sommaren. Detta är förutsatt att restriktioner släpps så 

ett normalt umgänge åter blir vardag. 

 

Verksamheten fortsätter att kontinuerligt arbeta med upprättade av handlingsplaner, följa gällande 

kvalitetsledningssystem mm, allt med fokus på att bibehålla god kvalitet genom ett ständigt 

gemensamt förbättringsarbete.   

 

Digitala nyckelskåp installeras i bägge verksamheterna för att säkerställa att nyckel hantering sker 

korrekt och förenklar hanteringen vid brister att spåra vem som hanterat nycklarna och i samband med 

detta haft access till värdeskåp samt till den enskildes hem.  

 

 

 

2021-03-22 

Maria Lerjerud Verksamhetschef på Byavången vård och omsorgsboende samt hemtjänst centrum i 

Tomelilla.  
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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: Christel Nilsson 
Titel: Kvalitetschef
E-post: christel.nilsson@tomelilla.se
Telefon: 0417-1828
Mobil: 0709958128

Diarienummer: VON 2021/32

Datum 9 april 2021

Verksamhetsberättelse 2020 Valkyrian 
och hemtjänst Söder

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga 
desamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Tina Persson har överlämnat verksamhetsberättelse för 2020 
gällande Valkyrian samt hemtjänstområde Söder.

Särskilda boendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder drivs av Förenade Care AB.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen får 
några 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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Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även andra 
uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-04-09

Verksamhetsberättelse år 2020 Valkyrian Vård och Omsorgsboende samt Hemtjänst 
Söder, handlingsid: Von 2021.515

Stöd och omsorg

Christel Nilsson

Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

Verksamhetschef Tina Persson, Förenade Care AB
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1. Covid-19 Pandemi 

Under mars månad 2020 startade den pandemi som vi fortfarande hanterar på våra 

verksamheter. Detta har inneburit många åtgärder på boendet och i hemtjänsten. 

Vi har haft/har en bra och öppen dialog med våra fackliga representanter, medarbetare, 

gruppledare, regionalt skyddsombud från Kommunal och MAS (medicinskt ansvarig 

sjuksköterska) från Tomelilla kommun och Förenade Care. Alla har känt sig trygga med de 

rutiner och riktlinjer som vi arbetar utifrån och de åtgärder som gjorts. 

Åtgärder som vidtagits: 

- Första riskbedömning och handlingsplan upprättades i 2020-03-09 och har sedan 

kontinuerligt reviderats. Denna finns tillgänglig för all personal. 

 

- Informationspärmar, 5 stycken märkta ”Covid-19”, finns uppdaterade på alla enheter 

samt mitt emot gruppledarrummet i korridoren. All personal vet var de finns. 

 

- All ny information eller förnyade riktlinjer går verksamhetschef eller gruppledare ut och 

sätter in i våra Covid-19 pärmar. 

 

- Meddelande skickas ut i MC till personalen för att säkerställa att alla tar del av ny 

information, dessa sparas i en pärm. Sedan pandemins start har det kontinuerligt 

skickats ut i MC exempelvis länkar till olika länkar med utbildningsfilmer och 

informationstext både från FC och Tomelilla kommun. 

 

- Besöksförbud på boendet infördes i april och hävdes i september 2020. 

 

- Under maj fick vi upp plexiglasskiva för att kunna genomföra säkra besök mellan 

anhöriga och boende inför sommaren. 

 

- Under hösten när besöksförbudet hävdes, så skapades nya rutiner för hur säkra besök 

skulle genomföras på boendet. 

 

- Genomgång av Basal vårdhygien samt film för all ordinarie personal gicks igenom på 

APT i mars. Information och film gällande hur skyddsutrustning vid misstänkt Covid-19 

smitta sätts på och tas av. Rutiner för hur vi arbetar vid misstänkt/konserterad Covid-19 

smitta gicks igenom. Under hela året så har vi aktivt arbetat med hygien, alla frågor 

och annat, vilket lyfts på APT/gruppmöte. 

 

- Extra APT/informationsmöten insatt för timvikarier i början av april och sedan för 

semester vikarier i maj med genomgång av basal vårdhygien och film. Information och 

film gällande hur skyddsutrustning vid misstänkt Covid-19 smitta sätts på och tas av. 

Rutiner för hur vi arbetar vid misstänkt/konserterad Covid-19 smitta gicks igenom. 

 

- Självskattningsformulär för basal hygien har lämnats till personalen flera gånger under 

året. 
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- Hygienombud har genomfört tystmätning av basal hygien vid några tillfälle under året. 

Resultatet har visat på att personalen till största delen arbetar på ett korrekt sätt. 

 

- Löpande information till boende/kunder/anhöriga har skett genom verksamhetschef, 

gruppledare och personalen. 

 

- Posten levereras till anvisad brevlåda i entrén där även post för hämtning läggs på 

anvisad uppmärkt plats. Gul enhet eller vaktmästare lämnar sedan ut post till respektive 

enhets fack. 

 

- Personal hämtar läkemedel på apoteket som tidigare, men byter om till privata kläder 

innan. Samordning i största mån vid hämtning. 

 

- Lokala rutiner har upprättats enligt gällande riktlinjer från Smittskydd, 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att åter kunna få besök av fotvård, 

tandvård och hårfrisör. 

 

- Elever och praktikanter fick avsluta sina utbildningsplatser hos oss vid pandemins början 

och tyvärr har vi fått tackat nej under året till dem. 

 

- I november så startade covid möte digitalt mellan VC på Valkyrian och Byavången 

samt MAS och HSL enhetschefer 1 gång/vecka. 

 

- Vid behov har smittspårning skett i samverkan med Vårdcentral, MAS, HSL i Tomelilla 

kommun samt Smittskydd/Vårdhygien. 

 

- Verksamhetschef har sedan pandemins början funnits/finns tillgänglig på telefon vid 

behov dygnet runt, även gruppledare är tillgänglig vid behov kvällar och helger. 

Förenade Care har även alltid en verksamhetschef i beredskap sju dagar i veckan som 

har information om varje verksamhets hantering av pandemin. 

 

Då vi uppmanat till att personalen skulle stanna hemma vid minsta symtom, så hade vi 

exempelvis i mars hög korttidsfrånvaro. 27 stycken i personalen var borta i genomsnitt 4,7 

dagar denna månad och det var tufft att få ihop det planeringsmässigt, men det löste sig på 

ett bra sätt. Korttidsfrånvaron har varit högre än normalt r/t covid symtom under året. 

Personalen har skickats för provtagning i Ystad x flera vid symtom. 

Sammanfattningsvis så har både boendet och hemtjänsten klarat sig bra vid pandemin. Vi 

har inte haft något covid utbrott hos de boende på Valkyrian under 2020, en personal var 

positiv i juni, men hade inte arbetat innan symtom utbrott. Ingen spridning skedde. I hemtjänst 

Söder hade vi en personal och en boende i slutet av året som var positiva i covid. Vi har 

tillsammans i ledningen och personalgrupperna rätat ut de frågor som uppkommit på ett bra 

sätt. Detta arbete har vi en avsikt att fortsätta framöver med också. 

Då verksamhetschef och gruppledarna på verksamheterna har varit/är närvarande och 

lättillgängliga har detta bidragit till en trygghet hos personalen och våra boende/brukare. 
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2. Verksamheten  

Vi har nu drivet verksamheten i drygt fem år på uppdrag av Tomelilla kommun, arbetet 

med att bygga vidare på det som påbörjades under de första åren har fortgått. I båda 

verksamheterna är vi tillsammans en verksamhetschef och tre gruppledare på heltid. 

Undertecknad har sedan september 2017 arbetat som verksamhetschef på Valkyrian 

och från slutet av maj månad 2018 även för hemtjänst Söder. En gruppledare har 

huvudansvar för boendet. En gruppledare, som även är kvalitets ansvarig i båda 

verksamheterna, har en tjänst som gruppledare/administratör som delas mellan 

boendet och hemtjänsten. Även i hemtjänst Söder finns en gruppledare anställd som 

har huvudansvaret för denna verksamhet. Det är en stabil ledningsgrupp som nu 

arbetat tillsammans några år. 

Verksamheten omfattar Valkyrian Vård och Omsorgsboende med 40 lägenheter. Det 

finns 20 lägenheter avsedda för demensboende, 18 lägenheter för serviceboende och 

sedan februari 2020 även 2 lägenheter till växelvård. I verksamheten finns även en 

hemtjänstgrupp, Hemtjänst Söder, som utför beviljade insatser från Tomelilla kommuns 

biståndshandläggare. 

I december blev det klart att Tomelilla kommun hyr ut 2 demensplatser på gul enhet till 

Ystad kommun. 

Merparten av tillsvidareanställd personal har undersköterskekompetens, de som inte 

har det är anställda sedan tidigare alternativt fanns med på företrädeslistor vid 

övertaget. Vi arbetar aktivt med att tidigare personal som inte har 

undersköterskeutbildning ska ta tillfället i akt att påbörja den uppdragsutbildning till 

undersköterska som Förenade Care erbjuder fortlöpande via Hermods. Under 2021 

kommer det även att erbjudas möjlighet till undersköteskutbildning via 

Äldreomsorgslyftet i samarbete med kommunen för personalen. 

Av våra nyanställda timvikarier har enstaka undersköterskekompetens, vissa är under 

pågående utbildning, resten uppmanar vi till utbildning alternativt validering. I 

Förenade Care kan vi även erbjuda och uppmana engagerad tim-/månadsanställda 

att söka till våra uppdragsutbildningar. Vi upplever fortfarande att utbildad personal är 

en bristvara. 

Vi arbetar systematiskt och lyhört med vår arbetsmiljö, samverkan och uppföljningar. 

Arbetsledningens och personalens kompetens, inställning till sitt uppdrag och 

bemötande är avgörande för kvalitén. 

Under 2020 förnyades bilparken i hemtjänst Söder, vi har 6 bilar för att kunna täcka in 

vårt upptagningsområde som är stort. Vi valde att utöka till 3 bilar med fyrhjulsdrift för 

att personalen på ett tryggare sätt kan ta sig fram även vintertid till våra brukare. 

Under året 2020 har vi redovisat verksamhetsberättelse för föregående år samt en 

kvalitetsberättelse för det första halvåret 2020. Handlingsplan och analys med resultatet 
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av den Nationella brukarundersökningen 2020, är bifogad som bilaga till 

verksamhetsberättelsen enligt överenskommelse med kommunens kvalitetschef. 

Vi arbetar aktivt under året med sociala medier, Instagram, där vi lägger ut bilder på 

exempelvis aktiviteter som boende och vårdtagare har varit delaktiga i. Detta 

uppskattas av närstående. 

3. Hur har kontakterna med beställaren sett ut under året? 

Under året som gått så har det skett kontinuerlig kontakt med beställaren, Tomelilla 

kommun. Både via Magna Cura, telefonkontakt, mail och samverkan via möten, främst 

via Teams r/t pandemin. 

Beställarens sjuksköterskor är planerade att vara på Valkyrian måndag – fredag under 

dagtid. Övrig tid kan de nås på telefon för rådgivning och vid behov besök. Hemtjänst 

Söder kan nå sina sjuksköterskor via telefonkontakt.  Även rehabteamet med 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter är kontinuerligt på Valkyrian måndag – fredag 

och hemtjänst Söder når dem via telefonkontakt eller i Magna Cura. 

Personalförändring har skett i sjuksköterskegruppen, främst på Valkyrian, men även i 

hemtjänst Söder under året. Från maj månad och framåt har det inte varit någon 

kontinuitet med sjuksköterskor och vi har aldrig visst om någon kommer.  Det har skapat 

en oro och otrygghet hos personalen, boende och ledningen på Valkyrian. Under 

hösten kallades till dialog-/samverkans möte mellan kommunen och ledning på 

Valkyrian/Förenade Care. Från december och framåt har det varit två sjuksköterskor 

från bemanningsföretag på Valkyrian vilket lett till en bättre dialog. 

Från sommaren och framåt har tyvärr inte alltid våra team möte mellan de olika 

professionerna kunnat genomföras i båda verksamheterna. Bristen som varit är att det 

saknats sjuksköterska som haft tid för dessa möten. Detta har medfört att vi kommit 

efter i vår Senior Alert registrering. 

Avtalsuppföljning har gjorts under hösten och återkopplats med beställaren. 

Samverkansmöte gällande arbetstekniska hjälpmedel har skett mellan kommunen och 

Förenade Care i början av året, sedan ställdes de in fram mot sommaren. 

I mars 2020 så inleddes samverkan gällande ”Ung i omsorgen” som kommunen bjöd in 

till. Planerad start för projektet var till sommaren 2020, tyvärr blev det inget av detta. 

Även under detta år har inte utemiljön skötts tillfredsställande. Bilder skickades och 

mail/samtal med ansvariga hos fastighetsansvariga och beställare togs under 

sommarhalvåret. 

       4. Hur har personalförsörjningen varit/fungerat under året? 

Till sommarsemestern som sträckte sig över två perioder, både för Valkyrian och 

hemtjänst Söder, så hade vi tidigt rekryterat tillräckligt med sommar vikarier, men vissa 

sena avhopp fick ersättas senare. Efter personalens egen utvärdering av sommaren så 
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kommer även sommaren 2021 att ha två semesterperioder för både Valkyrian och 

hemtjänst Söder. Personalen kommer liksom föregående år att själva i första hand att få 

komma överens om hur de vill lägga sin semester, då ledningen tycker att det är viktigt 

för den enskilde att kunna påverka när man vill vara ledig. 

Vi ser att vårt långsiktiga sätt med hållbara extra resurser har fallit ut väl. Eftersom alla 

boende har olika tidsvanor på morgonen och personalen ofta har som mest att göra 

under morgonarbetet så vill vi på detta sätt öka trivseln i köket. Servicepersonalen 

arbetar i köket mellan kl 07.30-12.00 och hjälper till och serverar om det behövs, ordnar 

med bricka till någon som vill ha frukost på rummet eller bara finns där som sällskap så 

att den boende inte behöver äta själv. Just sällskapet och att någon finns där i köket 

och har tid för en pratstund uppskattas mycket av de boende och påverkar deras 

välbefinnande och aptit. Hon hjälper även till med dukning, tar hand om disk, 

kontroller, bakar en kaka till fikat samt andra förekommande göromål i ett kök på ett 

boende. Hon håller även i sittgympan på alla enheterna. 

Vi har fortsatt anställningen av vår allt i allo/vaktmästare som extra resurs med väldigt 

blandade uppgifter, han är aktiv och delaktig på enheterna exempelvis när det 

serveras lunch och fika, är delaktig i aktiviteter, går ut med boende och handlar, 

samtalar och fikar med boende, sköter sophanteringen och lite i trädgården med 

blommor och annat. Han håller även i den uppskattade högläsningen på 

serviceenheterna. 

Under våren har vi haft en ny extra resurs/servicepersonal från arbetsförmedlingen som 

börjat hos oss. Hon arbetar måndag till fredag kl 09 – 13 och tar exempelvis hand om 

de boendes tvätt, stryker deras kläder och städning av lägenheter. Ofta blir det en 

pratstund och lite andra uppdrag, kanske någon önskar få håret lagt eller få hjälp med 

något annat. 

Denna servicepersonal frilägger tid för omvårdnadspersonalen som de kan använda 

på annat sätt till de boende. Vi ser ett stort mervärde i våra extra resurser och hur 

uppskattade de är av de boende, anhöriga och oss som arbetar här. 

Under året 2020 har personalgruppen varit ganska stabil på båda verksamheterna. Det 

har främst varit timvikarier som slutat/avslutats. 

Någon i personalgruppen har fått erbjudande om att byta enhet efter många år på 

samma enhet. Detta har fallit ut väl för berörd personal. 

Det har inte varit några större svårigheter att exempelvis ersätta vid sjukdom och 

semester. Timvikarier har erbjudits dessa tider, samt tillsvidareanställd personal som 

önskat arbeta lite mer har erbjudits extra pass eller tillfälliga höjningar av sina 

sysselsättningsgrader. Detta gynnar kontinuiteten hos boende och vårdtagare. Några i 

nattpersonalen har fortsatt med att arbeta dag- eller kvällspass efter att det fanns 

timmar över, när deras schema gjordes om från 8 till 6 veckors schema. Det har varit 

mycket positivt då nattpersonalen ser de boende aktiva istället för sovande, samt har 

det främjat samarbetet mellan dag- och nattpersonal. 
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För oss är det viktigt att vikariegruppen inte är större än att vi kan erbjuda dem jobb 

regelbundet för att dom ska vara uppdaterade i arbetet samt uppfyller kriterier för att 

behålla sin delegering. Ett gott samarbete mellan Valkyrian och hemtjänst Söder 

gynnar båda verksamheterna. Även att gruppledarna vid till exempelvis sjukfrånvaro 

hos personalen i båda verksamheterna, är flexibla och hjälper varandra med 

planeringar och att gå ut och göra insatser på boendet eller hemtjänsten. 

       5. Utbildning och introduktion av nyanställda 

Vi ser det som mycket positivt att kunna ta emot elever och praktikanter, att 

medarbetarna utvecklar sin kompetens och växer i sin yrkesroll i en lärande 

verksamhet. Det är också betydelsefullt arbete för att bidra till en framtida 

personalförsörjning. Tyvärr har vi under pandemin fått tacka nej till elever och 

praktikanter. 

Introduktion och bredvid gång för nyanställd personal följer Förenade Cares rutin. Det 

finns en checklista som ska följas vi introduktionen. Alla nyanställda får vid anställningen 

med sig ”Baspaket steg 1” som är webutbildningar som de gör innan och undertiden 

de gör sin bredvid gång. Bredvid gång planeras till tre arbetspass beroende på den 

anställdes tidigare erfarenhet m.m. 

Läkemedelsutbildningar genomförs av sjuksköterskegruppen och är mycket 

omfattande, all ordinarie personal uppdateras kontinuerligt och alla vikarier/ 

timanställda genomgår kurser inför delegering. Under året har utbildningen anpassats 

till pandemins riktlinjer. 

Handledningen för demensenheterna som vi ser som en viktig del i 

omvårdnadsarbetet, har tyvärr ställt in när pandemin började. Den undersköterska ifrån 

demensteamet som brukar vara med på demensavdelningen för att observera några 

dagar då och då, för att sedan återkoppla till personalen och ledningen om tips och 

råd har med ställts in. Telefonkontakt för råd och stöd har skett men det blir inte på 

samma sätt. Har även haft betydelse att sjuksköterskan som ”brann” för demensvård 

avslutade sin tjänst under våren. Tryggheten som omvårdnadspersonalen tidigare hade 

i frågor till sjuksköterska som rör omvårdnaden försvann i och med att det inte fanns 

någon kontinuitet av sjuksköterskor hos oss. 

Appen ”Nollvision – demensvård utan tvång” från Demenscentrum har laddats ner i 

mobilerna på verksamheterna. Här finns många råd och tips till både personalen samt 

till anhöriga. 

Förflyttningsteknik erbjuds via beställaren och vi skickar fortlöpande personal på denna 

utbildning då vi anser det viktigt för både den anställde samt vårdtagaren att 

förflyttning sker på ett korrekt, säkert och tryggt sätt. Denna utbildning har tyvärr ställts 

in under pandemin. 
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Hemtjänst personal påbörjade i början av året utbildning i ”Ett rehabiliterande synsätt” 

som är knuten till Trygg Hemma i hemtjänsten, men det blev tyvärr inställd r/t 

pandemin. 

Det webbaserat utbildningspaket i tre steg som finns i verksamheterna har löpt på 

under året. All personalen har som årets utbildningar haft Demens ABC + (även 

Nollvision på demensenheterna) samt webutbildningen Palliativ vård och omsorg för 

äldre. 

Månadens utbildning skickas ut till personalen som återkopplar när de är gjorda. Alla 

utbildningar dokumenteras på den individuella utbildningsplanen som finns för varje 

medarbetare. 

Brandutbildning/genomgång på den egna verksamheten genomförs en gång per år 

för all personal samt fortlöpande vid nyanställning.  

Verksamhetschef och alla tre gruppledarna har under hösten gått en intressant 

utbildning i ”Coachande ledarskap” som Förenade Care erbjudit. Uppföljning sker 

under våren 2021. 

På våra APT både på Valkyrian och hemtjänst Söder har vi ett kalendarium för 

lagefterlevnad samt rutiner och instruktioner i hälso- och sjukvård samt SoL. Även 

timvikarier har egna APT både på Valkyrian och hemtjänst Söder så att de får ta del av 

samma information som övrig personal. Detta anser ledningen är viktigt för att alla ska 

arbeta mot samma mål samt att alla får ta del av information som rör arbetsmiljön. 

6.  Mål, arbete och resultat med verksamhetssystemet – kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

Förenade Care AB är som företag både kvalitet, arbetsmiljö och miljöcertifierat enligt 

ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 18 001. Kvalitetsarbetet följer vårt ledningssystem och 

innebär en trygghet med klara riktlinjer och tydlighet. Verksamhetschef, 

kvalitetsansvarig (KA) samt internrevisorer har arbetat med framtagande och 

revidering av rutiner enligt Förenade Cares ledningssystem. 

Tunstall som är ansvarig för trygghetslarmen i kommunen bytte under året sin 

larmplattform. Detta innebar att de inte kunde säkerställa att alla larm från brukarna i 

ordinärt boende kom fram på ett korrekt sätt till larmoperatör eller 

omvårdnadspersonal. Vi hade en bra dialog med ansvarig på kommunen. Beslut 

fattades omgående i vår verksamhet att lämna ut lapp med mobilnummer som 

brukarna kunde nå oss på, samt så skrev vi dit nattpatrullens mobilnummer med på 

lappen. Detta skapade en trygghet för våra brukare och inga avvikande händelser 

rapporterades hos oss. 

På Valkyrian arbetar inkontinensombuden i samarbete med omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska för att finna rätt inkontinensskydd till varje person. Då det varit olika 

sjuksköterskor på boendet under en längre tid har ett större ansvar legat på 

inkontinensombuden samt gruppledare. En arbetsbeskrivning över hur beställning av 
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inkontinenshjälpmedel ska göras har upprättas i samråd med HSL under hösten efter att 

ny rutin gjorts av MAS. 

Risk för fall och malnutrition screenas i samarbete med omvårdnadspersonal, 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar aktivt 

med Senior Alert, dock har flera team träffar fått ställas in på grund av pandemin och 

brist på tillgängliga sjuksköterskor. Munhälsovården står i fokus då denna har stor 

betydelse för god nutrition, uppkomst av trycksår samt risken för fall. Vi har ett nära 

samarbete med Oral Care och använder deras utarbetade tandvårdskort aktivt i 

omvårdnadsarbetet.  

Erbjudande om viktmätning sker redan vid inflyttningstillfället, sedan följer vi vikt och BMI 

enligt anvisningar från sjuksköterska under året. Vid svårigheter att hålla vikten 

utarbetar sjuksköterskan med omvårdnadspersonal en nutritionsplan för alla med 

sviktande BMI eller viktnedgång. Den kan innehålla tätare viktkontroll, extra berikad 

kost, näringsdryck, extra mål och signerade nattmål. Rapsolja, smör och grädde 

används som kompletterande energiberäkning på alla avdelningar.  

Kontroll av längden på nattfastan följs upp minst två gånger per år under 4 dagar för 

samtliga aktuella boende. Vi har under året fortsatt att arbeta aktivt med 

nattfasteboken på demensenheterna för att varje dag kunna följa när dagens 

kvällsmål – nattmål – frukost erbjuds/ges. Resultaten vid årets mätningar har under 

våren visat ett snitt på 8,3 timmar och under hösten ett snitt 8,5 timmar. Resultaten för 

de båda mätningarna under året har varit bra, men man bör ha i åtanke att för kort 

nattfasta kan tyda på oro och/eller dålig nattsömn. Nattpersonalen är viktig länk i 

arbetet att hålla nattfastetiden låg. 

Under 2020 har verksamhetschef och gruppledare haft tre boende-/kostråd (ett 

ställdes in) på enheterna (ej demens) för att lyssna på boendes synpunkter och 

önskemål. Vid dessa möte som dokumenteras så lyfts måltider, måltidsmiljö, aktiviteter, 

bemötande samt annat som de boende önska lyfta. Resultaten från den nationella 

brukarundersökningen ligger som grund vid dessa möte. Viktigt att vi tillsammans kan 

delge varandra idéer och synpunkter för att vidareutveckla kvalitén i verksamheten. 

Under året har vi arbetat med miljömålet att minska matsvinnet på boendet. 

Matsvinnet har mäts en gång per kvartal under fyra dagar. Målet har varit att minska 

det matsvinnet vi kan påverka under året. Lunchen kommer från Kastanjeskolan i 

kommunen och är inte lika lätt att påverka även om personalen är aktiva med att 

skicka med lappar till köket om måltiderna. Under pandemin har det varit högre 

matsvinn än tidigare under alla måltider r/t att personalen har lagt upp mat till de 

boende istället för att de skickat runt serveringsfat. 

Personalen från alla enheter har fortsatt att hämta från skafferiet på blå enhet där vi 

samlat torr varor för att minska matsvinnet. Upplever att det blivit bättre överblick och 

ekonomi under året gällande matvaror. Arbetet med matsvinnsmätning kommer att 

fortsätta under 2021. 
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För att säkerställa att enbart delegerad personal har tillgång till patienternas 

läkemedelsskåp på Valkyrian så har vi elektroniska läkemedelsskåpsnycklar, Swedlock. 

Nyckeln som hämtas ut är personlig och loggas i de skåp som personal har varit i med 

en tidpunkt som vid behov kan tas fram i en loggkontroll exempelvis vid en avvikelse. 

E-Signering av HSL insatser har införts i maj 2020, till exempel signering av läkemedel, 

träningar mm, detta sker i en nedladdad app i mobiltelefoner ”Sign IT”. Nya mobiler 

inhandlades till alla enheterna av Tomelilla kommun och vi, Förenade Care, står för 

abonnemanget. Gruppledarna deltog i en utbildning/genomgång av appen för att 

sedan kunna utbilda och hjälpa övrig personal. Vi ser detta som ett jättebra sätt att 

kvalitetssäkra hanteringen av HSL insatser, men tyvärr har det funnits flera brister som 

framkommit, både i hanteringen och i systemet. Det har varit problematiskt att detta 

infördes innan sommaren med alla semestrar, vikarier samt en sjuksköterskegrupp som 

inte var tillräckligt insatta/hade kunskap i detta. Efter snart ett år så dyker det 

fortfarande upp frågor i hanteringen av systemet.  

Under hösten har digitala nyckelskåp köpts in till både Valkyrian och hemtjänst Söder 

för att kvalitetssäkra hantering och få bättre kontroll på alla nycklar som finns i 

verksamheterna. Tyvärr har pandemin orsak förseningar, men planeras bli klart under 

våren 2021. 

På Valkyrians vård och omsorgsboende arbetar omvårdnadspersonal med 

kvalitetsregister. Vid inflyttning informeras den boende om att vi arbetar med 

kvalitetsregistret Senior Alert, samtycke behövs inte längre. Under 2019 påbörjades 

arbetet med BPSD på demensenheterna och BPSD administratörer utbildades. 

Sjuksköterska som var drivande i detta lämnade sin tjänst under våren 2020 och arbetet 

med detta kvalitetsregister blev inte som tidigare, även om personalen fortsatte att 

arbeta utifrån det som påbörjats. 

I hemtjänst Söder har vi under året arbetat med planeringsverktyget Intraphone. Ett bra 

sätt att arbeta på och det upplevs positivt av både personal och ledning. 

Gruppledarna utför dagligen ett aktivt arbete med insatsschemat då en god 

planering, men även flexibilitet, är a och o för att på bästa sätt säkerställa en god, 

kontinuerlig och trygg vård. Även omvårdnadspersonalens kunskap samt flexibilitet har 

en betydelsefull påverkan på den vård och omsorg som utförs. 

Kontinuitetsmätningen under två veckor i september/oktober i hemtjänsten visade på 

medelvärdet 10, vilket är ytterligare lite bättre än tidigare. 

Arbetsmodellen Trygg Hemma har gemensamt arbetats fram mellan Tomelilla kommun 

och Förenade Care, uppstarten var i maj 2020. Hemtjänst Söder har haft några brukare 

med beviljade insatser enligt modellen under året.  

I hemtjänst Söder utförs varje år kontroll av personalen kring innehav av körkort samt 

förnyelse av hemtjänstlegitimation.  
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Rutinen för att ny personal ska lämna belastningsregister innan första arbetspasset 

fortlöper. 

Arbetsmiljömöten sker fyra gånger under året med skyddsombud, regionalt 

skyddsombud och arbetsplatsombud. Tillbud och arbetsskador lyfts och diskuteras. 

Riskbedömningar görs vid behov. Övriga arbetsmiljöfrågor diskuteras. Under året har vi 

haft två av dem digitalt r/t pandemin. 

Verksamhetschef och gruppledare har under 2020 fortsatt att arbeta aktivt med 

arbetsmiljö genom personliga samtal med fokus på samarbete, bemötande/attityder 

och att ta ansvar. Detta är ett tidskrävande arbete då det är viktigt att lyssna in varje 

medarbetare vid det första samtalet, därefter sker en sammanställning och sedan får 

medarbetaren både en personlig återkoppling vad just hen ska tänka på samt en 

generell återkoppling som samtliga i gruppen får. Detta har gett ett positivt utfall som vi 

kan arbeta vidare med.  

I hemtjänst Söder har HR ansvarig på Förenade Care haft arbetsmiljökartläggning. 

Enskilda samtal med alla i personalgruppen först, sedan har en sammanställning gjorts 

och återkopplats till personalen under ett APT. Mål att arbeta vidare diskuterades i 

arbetsgruppen. 

Psykosocial arbetsmiljöenkät görs en gång om året. Under året 2020 visade enkäten på 

80 % nöjda medarbetare på Valkyrian och i hemtjänst Söder 45 %. Det var ett mycket 

lågt deltagande av personalen som besvarade enkäten trots både uppsatt 

information och vi lyfte det på APT. Svaren har gåtts igenom på APT och 

personalen/ledningen arbetar med de olika frågorna hur vi kan få en bättre arbetsmiljö 

under året. 

        7. Mål, arbete och resultat med övriga kvalitetsmål 

             

Anhörigmöten som vi alltid brukar anordna på boendet har vi tyvärr fått ställa in r/t 

pandemin. Det gäller även för hemtjänst Söder.  

Under året har vi haft boenderåd där våra boende får framföra sin synpunkter samt 

önskemål rörande aktiviteter, mat, miljö mm. 

Kostombud och verksamhetschef har återkommande kostmöte. På dagordningen är 

måltidernas innehåll, måltidsmiljö och önskemål om kvällsmål.  

Personalen kan medverka i förbättringsarbetet genom att använda särskilt utarbetad 

blankett där de kan framföra förbättringsförslag avseende ökad kvalitet, både för de 

boende och deras egen arbetsmiljö.  

Förslag kopplade till företagets gemensamma övergripande kvalitetssystem 

vidarebefordras till huvudkontoret för hantering på ledningsmöte, som sker varje 

månad, varefter svar och återkoppling ges till personen i fråga. 
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Kontroll och genomgång av alla läkemedelsskåp har gjorts av ledningen. På 

demensenheterna så har det kontrollerats att foto på den boende som sitter på insidan 

av läkemedelskåpen är korrekta.  

Aktivitetsombuden har ansvaret för att de och övrig omvårdnadspersonal anordnar 

aktiviteter varje dag måndag till söndag. Två aktiviteter anordnas måndag till fredag 

och en aktivitet lördag och söndag på verksamhetens enheter. Under året upplever vi 

att samtalen har varit ett viktigt inslag för de boende. Tyvärr ser vi ett minskat 

deltagande av de boende vid aktiviteter och när vi lyfter detta med dem, så får vi till 

oss att de inte orkar göra så mycket, utan de vill hellre vila lite. En orsak kan vara att de 

boende har en hög ålder vid inflyttning samt är mer multisjuka. 

En engagerad gruppledare tar tillsammans med aktivitetsombuden ett stort ansvar för 

att olika aktiviteter kan genomföras. Tyvärr har pandemin påverkat alla våra aktiviteter 

och utflykter på ett mycket negativt sätt. Vi brukar ha mycket aktiviteter/utflykter 

utanför boendet. Detta blev mycket märkbart under våren då begränsningar och nya 

riktlinjer gjorde att vi inte kunde genomföra det som var planerat. ”Så tycker de äldre 

om äldreomsorgen” (Nationella brukarundersökningen) som skickades ut i april, maj 

hade ett mycket lågt resultat på just aktiviteter, där ligger vi annars högt. Vi upplevde 

att de boende blev väldigt besvikna när alla våra större aktiviteter ställdes in. 

Vi styrde om till att bingon fick utföras enhetsvis varje vecka, liksom sittgympan. 

Högläsning med bland annat olika dialekter och efterföljande diskussioner har varit 

uppskattade samt att måla, pussla och spela spel. Olika sånghäfte har tryckts upp efter 

önskemål och engagerad personal har genomfört flera sångstunder enhetsvis. 

Bowling på innergården eller i korridoren är uppskattat. Då vi inte kunnat ha djurensdag 

så har vi istället tagit hit vårdhästen Thor som besökt de boende under en fm. 

Personalen har tagit med sina hundar för besök och det har resulterat i flera 

hundpromenader för de boende som önskat det. 

Vi har även köpt in nya större smart TV apparater till alla enheter under hösten. Detta 

för att det skulle bli enklare att kunna titta på olika filmer med mera för de boende, när 

vädret blev sämre ute. Det blev mycket uppskattat och tekniken lärde man sig snabbt. 

I början av pandemin så inhandlades surfplattor till enheterna. Detta för att de boende 

och närstående via den digitala tekniken skulle kunna mötas via Lifesize, Skype, Teams 

eller Facetime. Vi har även tidigare haft möjligheten via dator att mötas via Skype, men 

detta blev enklare och bättre att hantera hos den boende. 

Under året har vi trots pandemin fortsatt med våra utflykter med vår utflyktsbuss som vi 

har tillgång till i Förenade Care, men under begränsade former. Vi har bara låtit ett par 

från samma enhet åka samtidigt för att inte blanda de boende. Under förmiddagarna 

brukar demensenheterna åka iväg till exempelvis stora kostallar som de kör in i så att 

de kan klappa djuren, någon tur till Fyledalen och uppleva naturen och till 

ankdammen och mata ankorna. Andra trevliga platser vi besökt är stranden för att 

känna på sanden, fika och äta mjukglass. Det har blivit flera turer till de boendes gamla 

hembyar vilket varit mycket uppskattat. Många samtalsämne både under tiden i 

78



   

14 

 

bussen och sedan efteråt. Vi har även haft äggarullning till påsk, grillkvällar, kräftskiva, 

thaikväll, Tyrolerfest, Nobelmiddag, Luciatåg och julmarknad under anpassade former. 

8.   Synpunkter och klagomål 

 

Klagomål och synpunkter har inkommit till verksamhetschef, dessa har besvarats 

skyndsamt och ofta i dialog med uppdragsgivare.  

Valkyrian 

2 synpunkter har kommit från boende. 

En av synpunkterna rörde att innergården såg förskräcklig ut med högt ogräs inför 

sommaren. Den andra gällde att kåldolmarna som serverades till lunch (kom från 

Kastanjeskolan)var råa.  

4 positiva synpunkter har även framförts till ledningen, bland annat från 

biståndshandläggare om ett fantastiskt mottagande av nyinflyttad boende. 

1 kvalitetsanmälan inkom till kommunen via en anonym uppringare. Anmälan riktade 

sig till båda boendena Valkyrian och Byavången. Anmälan besvarades skyndsamt och 

det som framkom var att det inte fanns någon brist i kvalitén på boendena utifrån 

anmälan. 

Hemtjänst Söder 

11 stycken synpunkter har inkommit, varav 7 stycken är av positiv karaktär.  

De 4 synpunkter/klagomål som vi fått till oss kommer från brukare/anhöriga och berör 

alla frågor kring covid -19 exempelvis skyddsutrustning och symtom hos personal.  

7 synpunkter av positiv karaktär har inkommit via telefonsamtal och brev, där 

personalen bland annat får mycket beröm för sitt bemötande, att de är lyhörda för 

brukarnas behov och är snälla och trevliga.  

9.  Avvikelser 

 

Medicinska avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner och följs upp och 

orsaks utreds enligt denna. Orsaksutredning, åtgärder och uppföljning av avvikelser 

görs med berörda personer dels individuellt samt på arbetsplatsträffar. 

Omvårdnadspersonal är mycket aktiva och vakna med att skriva avvikelser, 

mörkertalet ”upplevs” som litet.  

Medicinska avvikelser och fallavvikelser rapporteras och läggs direkt i Magna Cura av 

personalen själva. Då det framkommer att legitimerad personal är inblandade i 

avvikelsen ska den orsaks utredas av chef för legitimerad personal. 

Avvikelsehantering är en del av kvalitetssystemet för att säkerställa omvårdnadens 

kvalitet och för att skapa säkra rutiner.  
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På verksamheterna finns ett avvikelseråd med gruppledare och verksamhetschef som 

arbetar enligt företagets dagordning. Utredning påbörjas, förbättringsförslag och 

åtgärder diskuteras och sedan lyfts specifika avvikelser på APT för att involvera 

personalen i patientsäkerhetsarbetet. Genom ett aktivt arbete med 

avvikelsehanteringen så vill vi förebygga att avvikelser sker, lära oss av det som skett 

samt se det som en kvalitetssäkring i verksamheterna. 

Avvikelserapporter rörande insatser inom ramen för socialtjänstlagen skrivs, men inte i 

samma utsträckning och lika automatiskt som medicinska avvikelser, arbetet fortsätter 

med att få personalen att vara lika aktiva kring att skriva dessa pågår. 

Valkyrian hade 70 stycken registrerade läkemedelsavvikelser i systemet. Av dessa 

avvikelser berör 20 styck sjuksköterska. Vi ser en minskning på läkemedelsavvikelser från 

året tidigare. E-signering har införts i maj-20. Flera avvikelser avser att det blivit fel vid e-

signeringens införande.  

1 avvikelse gällande tryckskada finns, detta var på grund av stödstrumpa som tryckte. 

Finns 6 stycken avvikelser gällande dokumentation- och informationsöverföring HSL. 

Brister i information från kommunens sjuksköterska. Vid två tillfälle har det inte gått att 

nå sjuksköterska på någon av telefonerna på flera timmar. 

Det har rapporterats in 113 fallrapporter, flest på demensenhet och det rör några få 

boende som fallit återkommande. Rehab och HSL personal har varit delaktiga i 

utredningarna och åtgärderna. 

Sociala avvikelser; 13 stycken sociala avvikelser har inkommit under året. En är 

dubbelrapporterad och en är inte en social avvikelse, utan ett personal ärende. 

2 stycken gäller att stödstrumpor inte tagits på till morgonen av nattpersonal. Åtgärd: I 

det ena fallet hade den boende varit uppe på toaletten och en diskussion mellan dag 

och nattpersonal har förts om när stödstrumpor ska tas på. I det andra fallet så var det 

en oklar ordination från sjuksköterska. 

2 stycken rör boende på demensenhet som varit på toaletten själv och som skulle 

behövt hjälp med nedre hygien efteråt. Åtgärd: Larmlogg har kontrollerats när personal 

har närvaromarkerat hos de boende. Diskussioner på handledning hur man ska kunna 

fånga upp denna typ av händelse. 

1 gäller att man ej följt omvårdnadsplanen för nedre hygien. Åtgärd: Samtal med 

berörd personal av gruppledare. 

1 gäller att en boendes säng varit upphissad när morgonpersonalen kom. Åtgärd: Den 

boende stiger aldrig upp ur sängen själv. Har haft samtal med berörd personal. 

1 gäller en boende på demensenhet som har fått tag på sitt flytande 

tvättmedel/sköljmedel som stod på hens tvättkorg. Åtgärd: Samtal med personal som 

jobbat hur det kunnat hända. Kommit fram till att en personal ej följ våra rutiner 
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gällande kemikaliehanteringen. Händelsen har lyfts och diskuterats på handledning 

och APT. 

1 avvikelse är skriven av sjuksköterska att omvårdnadspersonalen brustit i omvårdnaden 

vid ett palliativt skede samt misstanke om Covid-19. Åtgärd: Utredningen visar att 

omvårdnadspersonalen följt alla riktlinjer och rutiner vi har. Utredningen visar att det 

brustit i kommunikationen på em mellan sjuksköterskorna. Vi finner inga brister i 

omvårdnaden utifrån avvikelsen. 

1 avvikelse avser att sjuksköterska uppfattat att omvårdnadspersonal inte kontaktat 

sjuksköterska när tillståndet försämrades hos en boende. Åtgärd: Utredningen visar inga 

brister i rapportering och kontakt med sjuksköterska. 

2 avvikelser gäller att det varit vått i sängen på morgonen hos boende på 

demensenhet. Åtgärd: Utredningen visar ingen brist i tillsyn. Kontroll om 

inkontinenshjälpmedel behöver ändras, samt samtal med berörd personal. 

1 avvikelse avser att en boende dragit av sig sitt larm från handleden på kvällen när 

hen lagt sig i sängen. Detta hade ej uppmärksammats av kvällspersonalen. Åtgärd: 

Utredningen visar på att det skett planerad tillsyn under natten och inte orsakat 

obehag för den boende. 

1 avvikelse avser brist i bemötande och information från läkare till personal som 

besökte en demenssjuk boende inför en större planerad behandling. Åtgärd: Personal 

fick kontakta läkare för att få information efteråt. 

Hemtjänst Söder hade 45 stycken registrerade läkemedelsavvikelser. Av dessa berör 18 

stycken sjuksköterska. Vi ser få avvikelser eftersom medicingivningen ligger i 

planeringssystemet Intraphone. Flera av avvikelserna avser införandet av e-signering i 

maj-20. 

1 avvikelse gällande tryckskada, en brukare som inte blivit vänd under natten då 

kommunen hade omvårdnadsansvaret. 

Det finns 165 inrapporterade fallavvikelser, 61 av fallen har skett nattetid mellan 22-07 

när kommunen har omvårdnadsansvar. Rehab och HSL personal har varit delaktiga i 

utredningarna och åtgärderna. 

Medicinskt tekniska produkter hade 3 avvikelser. En avvikelse gällande att rehab ej 

mött upp när en av våra brukare skickades till korttiden och att det då fattades 

hjälpmedel. En angående ett sensorlarm som stod placerat fel och en avvikelse 

gällande att sänggrindar varit nere vid ett tillfälle. 

Finns 1 avvikelser gällande dokumentation- och informationsöverföring HSL. Ingen 

information från sjuksköterska angående ny palliativ omvårdnadsplan. 
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Social avvikelse; - bristande information, finns 11 avvikelser rapporterade. Alla 

avvikelserna avser när vi inte fått, eller fått bristfällig information från kommunens 

biståndshandläggare om nya insatser. 

Utebliven insats hade 1 avvikelse i brist i planering och 3 stycken annat. 1 tillsyn missats 

på grund av miss i schemaplaneringen av gruppledare. 3 missade insatser där 

kommunikationen mellan personal har brustit. Alla brukarna fick hjälp, men senare än 

vad som planerats. 

10. Öppna jämförelser 

             

Valkyrian 

Resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen” påvisade att vi har jobbat på bra i det stora hela under året med 

åtgärder som gjorts. Viktigt att fortsätta detta arbete. 

Boenderåden är en bra och informativ arena för att lyfta olika frågor med de boende 

som rör denna enkät. 

Likaså används våra APT/gruppmöte så att vi gemensamt kan diskutera hur vi arbetar 

vidare på bästa sätt för våra boendes skull. 

 

Vänligen ta del av handlingsplan för åtgärder samt analys utifrån resultatet av 

nationella brukarundersökningen, Valkyrian.  

Bifogad bilaga 1 och 2 

De fem frågor där andelen positiva svar är högs 
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De fem frågor där andelen positiva svar är lägst  

 

 

 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 

75%

25%

Valkyrian

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar
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Hemtjänst Söder 

Resultatet av Socialstyrelsens nationella brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen” påvisade att vi har jobbat på bra under året och att de åtgärder som 

gjorts under året har gett resultat. Bara att fortsätta detta arbete. 

Vänligen ta del av handlingsplan för åtgärder samt analys utifrån resultatet av 

nationella brukarundersökningen, Hemtjänst Söder. 

Bifogad bilaga 3 och 4. 

 

De fem frågor där andelen positiva svar är högs 
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 De fem frågor där andelen positiva svar är lägst 

 

 

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med din hemtjänst? 

89%

11%

Hemtjänst Söder

Andel positiva svar Andel neutrala eller negativa svar
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11.  Värdegrundsarbete 

 

Tomelilla kommuns värdegarantier delges alla medarbetare vid anställningstillfället 

samt Förenade Cares ledord. 

All personal har fått till sig att göra Socialstyrelsens värdegrundsutbildning och inlämnat 

diplom efter genomförd utbildning. Detta finns även med i det baspaket av 

utbildningar som lämnas till personal som nyanställs. Denna värdegrundsutbildning 

ligger även till grund för Förenade Cares värdegrundsarbete i verksamheterna. 

 

Värdegrundsfrågor lyfts kontinuerligt under året på APT, handledning och team träffar 

både på Valkyrian och hemtjänst Söder. Ledningen anser att det är viktigt att 

personalen känner att de kan lyfta vilken fråga som helst, oavsett vad det gäller, för att 

säkerställa att en så hög kvalité som möjligt säkerställs i omvårdnadsarbetet både på 

Valkyrian och i hemtjänst Söder. 

 

12. Socialtjänstinsatserna under verksamhetsåret 

 

I genomförandeplanen skall boende/brukarens önskemål klart framgå vad avser 

utförande av insats samt tidpunkt.  

Genomförandeplan följs upp var tredje månad på Valkyrian, var sjätte månad i 

hemtjänst Söder, eller vid behov i samverkan med kund/ närstående, kontaktperson 

och gruppledare när detta behövs. Genomförandeplanen skall förmedla kundens 

egna önskemål och behov. 

Att arbeta efter genomförandeplanen ser vi som en viktig del för att kunna tillgodose 

de boendes behov och önskemål.  Detta är en process som vi aktivt arbetar 

tillsammans med vårdtagare/närstående och personalen för att hålla detta dokument 

levande.  

Vårt mål är att erhålla nöjda boende/vårdtagare och anhöriga. Mål i verksamheterna 

är att till 100 % uppfylla kravet på upprättade genomförandeplaner (GFP) inom fjorton 

dagar från inflyttning. Uppföljning på Valkyrian sker var tredje månad och i hemtjänst 

Söder var sjätte månad, eller vid behov. Den enskildes önskemål skall klart framgå och 

vara tydligt. Vikten av att all omvårdnadspersonal tar del av genomförandeplanen 

tydliggörs. 

Egenkontroll av anteckningar i social dokumentation och antal inloggningar i Magna 

Cura görs. Där det brister påtalas berörd personal för förändring.  

Verksamhetschefen/gruppledaren får utan dröjsmål ta del av alla synpunkter och 

klagomål. Verksamhetschef/gruppledaren tar kontakt med 

boende/vårdtagare/anhörig initialt via telefon som vid behov följs av ett eller flera 

personliga besök hos hen. Vi planerar att följa upp dessa samma dag eller snarast 

möjligt. Efter kontakt med berörd personal sker återkoppling till 

boende/vårdtagare/anhörig. 
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13. Brandskyddsarbetet 

 

Brandombud på Valkyrian har gått utbildning för detta hos Presto tillsammans med 

verksamhetschefen. Ombudet gör regelbundna kontroller i webbaserat program enligt 

checklista från Presto.  

Varje år går ansvarig gruppledare igenom med all personal hur de agerar vid ett 

brandlarm samt så får de pröva att spruta med brandslang som finns på enheterna. 

Även den utbildningsfilm som finns inom Förenade Care från Presto visas årligen för 

personalen. Detta gäller både för Valkyrians- och hemtjänst Söders personal, tillsvidare-, 

månads- och timanställda. 

Prestos brandutbildning på boendet sker vart tredje år enligt avtal och under 

november 2018 erhöll all personal på Valkyrian senast denna utbildning. 

 

Tomelilla 2021-03-27 

Tina Persson 

Verksamhetschef  
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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 2018/81

Datum 8 april 2021

Komplettering av delegeringsregler för 
vård och omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta det uppdaterade förslaget till 
delegeringsregler för mandatperioden 2019-2022 enligt handlingsid: Von 2021.579

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 10 januari 2019 att anta delegeringsregler 
för mandatperioden 2019-2022. Delegeringsreglerna har därefter uppdaterats vid två 
tillfällen och nu finns behov av följande kompletteringar:

- Ett nytt avsnitt 7 gällande patientsäkerhet har tillkommit.

- Under avsnitt 8, övrigt, har i 8.12 lagts till delegering gällande beslut om 
ersättning till sjukvårdshuvudman för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård 
och psykisk vård.

- Dessutom har numreringen av avsnitten i delegeringsreglerna uppdaterats. I 
nuvarande delegeringsregler finns hopp mellan olika avsnitt. Exempelvis 
kommer avsnitt 4 efter avsnitt 2. I förslaget till uppdaterade delegeringsregler 
har detta justerats.
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Ekonomiska konsekvenser
Ändringen i delegeringsreglerna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv eftersom delegeringsregler för patientsäkerhet och ersättningar till 
sjukvårdshuvudmän inom vård och omsorg i princip aldrig berör barn.

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

Uppföljning
Nya delegeringsregler antas för varje mandatperiod men när det finns behov av 
ändringar eller kompletteringar under mandatperioden beslutas dessa av nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-04-04

C 19_7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022 
uppdaterat april 2021, handlingsid: Von 2021.579

C 19_7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022  
utkast uppdaterat 2020-02-05, handlingsid: Von 2020.126

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

KFS: Mary Nilsson
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¨¨

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:7
 

Von § 3/2019, § 80/2019, § 20/2020, § xx/2021 Dnr Von 2018/81

Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden

Antagen av vård och omsorgsnämnden xx april 2021 § 20/2021
Gäller från 1 maj 2020

Dokumentansvarig politisk instans: Vård och omsorgsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteman: Socialchef

Uppföljning: en gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut

För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 1991:900). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten.

Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens 
och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.

1 ALLMÄNT

VERKSAMHETSANSVAR

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

DELEGERING

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärende. Särskilda bestämmelser om 
delegering finns också i 10 kap 4–5 §§ socialtjänstlagen.

Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen.
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Det är alltså vård- och omsorgsnämnden som bestämmer om vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och om vilka slags 
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. Som 
”delegat” har man så väl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin 
beslutanderätt. Även avdelningschef/enhetschef har, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas 
på delegation ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna.

Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till vård och 
omsorgsnämnden. Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan vård- och 
omsorgsnämnden dra in delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende 
innan beslut har fattats på delegation.

BESVÄR ÖVER BESLUT FATTADE AV DELEGAT

Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.
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VAD FÅR INTE DELEGERAS?

I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning)

2. ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till vård- och omsorgsnämnden.

Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till vård- och 
omsorgsnämndens kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska 
finnas tillgänglig för ledamöterna i nämnden. I andra fall ska listan eller handlingen sändas ut med sammanträdes-handlingarna.

3. ANDRA BESLUT

BESLUT AV VERKSTÄLLIGHETSKARAKTÄR

Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

I regeringens proposition om ny kommunallag skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.
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Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget och de flesta löpande 
personalärenden.

ÄRENDEN I ÖVRIGT

Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att nämndens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas 
under sammanträdes-punkten ”Anmälningsärenden”.

4. ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.

Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten
begränsas till respektive ansvarsområde.

Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad eller närmast 
överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap 6 §). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i kommunallagens mening.
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Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsreglerna, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.

5. ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.

6. FÖRKORTNINGAR

KL – kommunallag (2017:725)
FL – förvaltningslag (2017:900)
SoL – socialtjänstlagen (2001:453)
SoF – socialtjänstförordning (2001:937)
LSS – lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSSF – förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
HSL – hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
BAS – lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)
SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling (2011:5)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT

2. FÖRVALTNINGSÄRENDEN

3. SOCIALTJÄNST – VÅRD OCH OMSORG OCH FUNKTIONSHINDRADE (SoL)

4. LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

5. SOCIALPSYKIATRI

6. LEX SARAH

7. PATIENTSÄKERHET

8. ÖVRIGT

9. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
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1 FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser 
som beslutas av vård och omsorgsnämnden.

Vård och omsorgsnämndens 
ordförande med vice 
ordförandena som ersättare. 
Kontrasignering av 
sekreteraren eller annan 
tjänsteman som vård och 
omsorgsnämnden bestämmer.

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare

Kommunstyrelsens ordförande 
eller kommunchefen var för 
sig.

1.3 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser i övrigt.
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i dessa 
delegeringsregler, till verksamhetschef avser avtal 
m. m. till ett sammanlagt värde av högst 400 tkr 
och/eller högst 3 års löptid. För sammanlagt värde 
över 400 tkr och eller längre löptid än 3 år är 
kommunchefen delegat.

Kommunchef
Socialchef 

1.4 Rätt att attestera fakturor följer av 
attestförteckningen
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2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av 

allmän handling eller att lämna ut allmän handling 
med förbehåll

Kvalitetschef i samråd med 
jurist

Beslut att lämna ut 
begärd allmän 
handling (efter 
sekretessprövning 
om sådan behövs) 
får anses vara 
verkställighet och 
hanteras av 
handläggare

2.2 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
där beslut fattats av delegat (dock ej vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott)

45 § 1 st FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.3 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
när beslut fattats av vård och omsorgsnämnden 
eller dess arbetsutskott

45 § 1 st FL Enhetschef

2.4 Beslut huruvida omprövning ska ske och 
omprövning av beslut

39 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.5 Yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

Delegaten i ursprungsbeslutet

2.6 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltnings- eller kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut ursprungligen är fattat av 
delegat, samt yttrande i ärenden enligt SoL och 
LSS, där ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap 1–2 §§ SoL 
5 kap 2 § KL,
6 kap 37 § och 38 
§ p 3 KL,
 27 § LSS

Enhetschef
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2.7 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltnings- eller kammarrätt ändrat kommunens 
beslut och detta beslut ursprungligen är fattat av 
vård och omsorgsnämnden eller dess arbetsutskott, 
samt yttrande i ärenden enligt SoL och LSS där 
ursprungsbeslutet fattats av vård och 
omsorgsnämnden eller dess arbetsutskott

10 kap 1–2 §§ SoL 
6 kap 39 § KL
27 § LSS

Ordförande 
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3 SOCIALTJÄNST – VÅRD- OCH OMSORG OCH 
FUNKTIONSHINDRADE – SoL och SoF

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

3.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst enligt 
riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Handläggare

3.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst utöver 
riktlinjer, eller då sådana saknas.

4 kap 1–2 §§ SoL Enhetschef

3.3 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för 
service och omvårdnad för äldre eller bostad med 
särskild service för funktionshindrade, enligt 
riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Handläggare

3.4.1 Beslut om bistånd i form av boende i hem med 
annan huvudman än kommunen för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor. 

4 kap 1 § SoL Socialchef

3.4.2 Beslut om bistånd i form av boende i hem med 
annan huvudman än kommunen för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor.

4 kap 1 § SoL Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

3.5 Beslut om bistånd i form av boendestöd för 
psykiskt funktionshindrade eller personer som 
omfattas av personkretsen enligt LSS

Handläggare

3.6.1 Beslut om bistånd till kostnader för boendestöd för 
internatboende på gymnasienivå, som ej bekostas 
av annan huvudman, för personer med stora och 
varaktiga funktionshinder upp till ett pris per 
termin

4 kap 1 § SoL Handläggare

3.6.2 Beslut om bistånd till kostnader för boendestöd för 
internatboende på gymnasienivå, som ej bekostas 
av annan huvudman, för personer med stora och 
varaktiga funktionshinder där kostnaden överstiger 
ett pris per termin

4 kap 1 § SoL Enhetschef i samråd med 
omsorgschef 
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3.6.3 Beslut om bistånd till kostnader för internatboende 
på folkhögskola/träningsskola för personer med 
stora och varaktiga funktionshinder

4 kap 1 § SoL Enhetschef i samråd med 
omsorgschef 

3.7 Beslut att inleda utredning inom vård och omsorg 11 kap 1 § SoL Handläggare
3.8 Beslut att utredning inte ska inledas inom vård och 

omsorg.
11 kap 1 § SoL Handläggare

3.9 Beslut att avsluta utredning inom vård och omsorg. 11 kap 1 § SoL Handläggare
3.10 Fastställa och beräkna avgift enligt riktlinjer. 8 kap 3–7 §§ SoL

26 § HSL
Avgiftshandläggare

3.11 Beslut om förändring av förbehålls-beloppet enligt 
fastställda riktlinjer.

8 kap 8 § SoL
26 § HSL

Avgiftshandläggare

3.12 Beslut om förändring av förbehållsbeloppet utöver 
fastställda riktlinjer.

8 kap 8 § SoL
26 § HSL

Kvalitetschef

3.13 Anmälan till överförmyndare om behov av 
förmyndare, god man eller förvaltare

42 § 2 st SoF Handläggare

3.14 Anmälan till överförmyndare när behov av 
förmyndare, god man eller förvaltare ej längre 
föreligger

42 § 2 st SoF Handläggare

3.15 Beslut att till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) anmäla allvarliga missförhållanden 

14 kap 1–2 §§ SoL
SOSFS 2013:6

Socialchef Lex Sarah
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3.16 Beslut att till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) anmäla ej verkställda gynnande beslut eller 
att avbrott skett av gynnande beslut

4 kap 1 §, 16 kap 
6 § SoL

Enhetschef Vård och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen till 
kommunfullmäktige 
och revisionen
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4 LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

4.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare
4.2 Beslut om personlig assistans 7 § och 9 § p 2 

LSS
Enhetschef

4.3 Beslut om Ledsagarservice 7 § och 9 § p 3 
LSS

Handläggare

4.4 Beslut om kontaktperson 7 § och 9 § p 4 
LSS

Handläggare

4.5 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § p 5 
LSS

Handläggare

4.6 Beslut om korttidsvistelse utanför egna hemmet 7 § och 9 § p 6 
LSS

Handläggare

4.7 Beslut om korttidstillsyn för skolbarn över 12 år i 
anslutning till skoldagen och under lov

7 § och 9 § p 7 
LSS

Handläggare

4.8.1 Beslut om boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 8 
LSS

Socialchef 

4.8.2 Beslut om boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor 

7 § och 9 § p 8 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

4.9.1 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 8 
LSS

Socialchef

4.9.1 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor. 

7 § och 9 § p 8 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott
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4.10 Beslut om boende med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna i 
egen kommunal verksamhet.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Handläggare 

4.11.1 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service, etc. hos annan huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Socialchef

4.11.2 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service, etc. hos annan huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

4.12 Beslut om daglig verksamhet 7 § och 9 § p 10 
LSS

Handläggare

4.13 Beslut om individuell plan 10 § LSS Handläggare
4.14 Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd till 

kostnader för personlig assistans 
(assistansersättning)

12 § LSS Enhetschef handläggare

4.15 Förhandsbesked om rätten till insatser enligt LSS 
för person som planerar bosätta sig i kommunen

16 § LSS Handläggare

4.16 Beslut om nödvändigt stöd och hjälp som en 
enskild på tillfälligt besök i kommunen och i en 
akut situation kan behöva

16 § LSS, - 3, 4 st 
2 a kap 3 §

Handläggare

4.17 Beslut om omkostnadsersättning från förälder vars 
barn är under 18 år och får omvårdnad i annat hem 
än det egna

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 1-4 SoF

Handläggare

4.18 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistans till försäkringskassa

Handläggare
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4.19 Beslut om ersättning till familjehem och 
kontaktpersoner enligt riktlinjer och SKL:s cirkulär

Handläggare

4.20 Beslut om ersättning till familjehem och 
kontaktpersoner utöver riktlinjer

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

4.21 Anmälan till överförmyndare om behov av god 
man eller förvaltare

15 § 6 LSS Handläggare

4.22 Anmälan till överförmyndare när behov av god 
man eller förvaltare ej längre föreligger

15 § 6 LSS Handläggare

4.23 Beslut om upphörande av LSS-insats Handläggare
4.24 Beslut att till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) anmäla ej verkställda gynnande beslut eller 
att avbrott skett av gynnande beslut

28 f § LSS Enhetschef Vård och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen till 
kommunfullmäktige 
och revisionen
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5 SOCIALPSYKIATRI LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
5.1 Beslut om sysselsättning för psykiskt 

funktionshindrade
4 kap 1 § SoL Handläggare

5.2 Beslut om psykosocialt boendestöd enligt riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare
5.3 Beslut om psykosocialt boendestöd utöver riktlinjer 4 kap 1 § SoL Vård och omsorgsnämndens 

arbetsutskott
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6 LEX SARAH
(enligt gällande riktlinjer – SOSFS 2011:5)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

6.1 Mottaga, dokumentera och avhjälpa eller undanröja 
missförhållande eller risken för ett missförhållande

14 kap 6 § SoL Enhetschef

6.2 Beslut att utredning ska inledas eller inte 14 kap 6 § SoL Kvalitetschef
6.3 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande eller 

risk för allvarligt missförhållande enligt SoL
14 kap 7 § SoL Socialchef

6.4 Ansvara för uppgifterna enligt SOFS 2011:5 om den 
som annars ansvarar för uppgiften själv berörs av 
innehållet i rapporten; jäv

SOFS 2011:5 
7 kap 1 §

Socialchef
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7 PATIENTSÄKERHET LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
7.1 Beslut om att till IVO anmäla händelser som har 

medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada ”Lex Maria”

3 kap 3, 5 och 6 §§ PSL Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

7.2 Beslut om att till IVO snarast anmäla om det finns 
skälig anledning att befara att en person som har 
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården 
och som är verksam eller har varit verksam hos 
vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten

3 kap 7 § PSL Verksamhetschef 
enligt 4 kap. 2 § 
HSL
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8 ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
8.1 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 § p1 

Smittskyddslagen 
(2004:168)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

8.2 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap 12 § 
Smittskyddslagen 
(2004:168)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

8.3 Beslut att avvisa ombud eller biträde 14 § FL Socialchef
8.4 Beslut om att polisanmäla misstanke om brott 

som hindrar nämndens verksamhet 
(myndighetsutövning) eller vissa brott som riktar 
sig mot underårig

12 kap 10 § SoL
1 kap 5 § SekrL
14 kap 2 § 3 st SekrL

Socialchef

8.5 Beslut om att anmäla misstanke om bedrägeri 9 kap 1 § BrB Enhetschef
8.6 Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens 

arkivreglemente
Socialchef

8.7 Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, 
regionbidrag eller motsvarande som inte innebär 
kommunal medfinansiering eller tillsättande av 
nya tjänster

Socialchef Ansökta och beviljade 
bidrag ska 
återrapporteras till Kf 
(Kf § 72/2017)

8.8 Besluta i brådskande ärenden där sammanträde 
inte kan avvaktas

6 kap 39 § KL Ordförande

8.9 Avge yttrande till tillsynsmyndighet Socialchef
8.10 Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid allmän 

domstol eller förvaltningsdomstol
10 kap 2 § SoL Socialchef med rätt att 

vidaredelegera
8.11 Beslut att utse ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL Socialchef med rätt att 

vidaredelegera
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8.12 Beslut om ersättning till sjukvårdshuvudman för 
somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykisk 
vård

Lag (2017:612) om 
samverkan vid 
utskrivning från sluten 
Hälso- och sjukvård

Enhetschef myndighet 
respektive Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska
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9 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
9.1 Ansvar för registerförteckning Kommunchef
9.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag GDPR art 15 Socialchef
9.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande 

utlämnande av registerutdrag
Socialchef

9.4 Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande 
av registerutdrag

Socialchef

9.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter

Socialchef

9.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden gällande 
rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Socialchef

9.7 Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, 
radering eller blockering av personuppgifter

Socialchef

9.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att teckna 
huvudavtalet
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¨¨

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:7
 

Von § 3/2019, Dnr Von 2018/81

Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden

Antagen av vård och omsorgsnämnden 2019-01-10, uppdaterad 2019-11-21 (Von § 80/2019)
Gäller från datum 2019-11-21

Dokumentansvarig politisk instans: Vård och omsorgsnämnden

Dokumentansvarig tjänsteman: Socialchef

Uppföljning: vid byte av mandatperiod eller oftare vid behov.
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut

För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 1991:900). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten.

Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens 
och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.

1 ALLMÄNT

VERKSAMHETSANSVAR

Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

DELEGERING

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärende. Särskilda bestämmelser om 
delegering finns också i 10 kap 4-5 §§ socialtjänstlagen.

Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen.
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Det är alltså vård- och omsorgsnämnden som bestämmer om vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och om vilka slags 
ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. Som 
”delegat” har man så väl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin 
beslutanderätt. Även avdelningschef/enhetschef har, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin beslutanderätt. Alla beslut som fattas 
på delegation ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna.

Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till vård och 
omsorgsnämnden. Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan vård- och 
omsorgsnämnden dra in delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende 
innan beslut har fattats på delegation.

BESVÄR ÖVER BESLUT FATTADE AV DELEGAT

Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt, skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.
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VAD FÅR INTE DELEGERAS?

I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige.
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
• Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning)

2. ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till vård- och omsorgsnämnden.

Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till vård- och 
omsorgsnämndens kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska 
finnas tillgänglig för ledamöterna i nämnden. I andra fall ska listan eller handlingen sändas ut med sammanträdes-handlingarna.

3. ANDRA BESLUT

BESLUT AV VERKSTÄLLIGHETSKARAKTÄR

Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

I regeringens proposition om ny kommunallag skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.
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Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget och de flesta löpande 
personalärenden.

ÄRENDEN I ÖVRIGT

Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att nämndens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas 
under sammanträdes-punkten ”Anmälningsärenden”.

4. ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.

Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten
begränsas till respektive ansvarsområde.

Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad eller närmast 
överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap 6 §). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i kommunallagens mening.
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Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsreglerna, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.

5. ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.

6. FÖRKORTNINGAR

KL – kommunallag (2017:725)
FL – förvaltningslag (2017:900)
SoL – socialtjänstlagen (2001:453)
SoF – socialtjänstförordning (2001:937)
LSS – lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSSF – förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
HSL – hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
BAS – lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)
SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling (2011:5)
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT

2. FÖRVALTNINGSÄRENDEN

3. UPPHANDLING

4. SOCIALTJÄNST – VÅRD OCH OMSORG OCH FUNKTIONSHINDRADE (SoL)

5. LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

6. SOCIALPSYKIATRI

7. LEX SARAH

8. ÖVRIGT

9. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
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1 FIRMATECKNARE OCH UNDERTECKNINGSRÄTT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser 
som beslutas av vård och omsorgsnämnden.

Socialchef
Vård och omsorgsnämndens 
ordförande med vice 
ordförandena som ersättare. 
Kontrasignering av 
sekreteraren eller annan 
tjänsteman som vård och 
omsorgsnämnden bestämmer.

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare

Kommunstyrelsens ordförande 
eller kommunchefen var för 
sig.

1.3 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser i övrigt.
Delegeringen, som inte är reglerad i övrigt i dessa 
delegeringsregler, till verksamhetschef avser avtal 
m. m. till ett sammanlagt värde av högst 400 tkr 
och/eller högst 3 års löptid. För sammanlagt värde 
över 400 tkr och eller längre löptid än 3 år är 
kommunchefen delegat.

Kommunchef
Socialchef 

1.4 Rätt att attestera fakturor följer av 
attestförteckningen
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2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
2.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del av 

allmän handling eller att lämna ut allmän handling 
med förbehåll

Kvalitetschef i samråd med 
jurist

Beslut att lämna ut 
begärd allmän 
handling (efter 
sekretessprövning 
om sådan behövs) 
får anses vara 
verkställighet och 
hanteras av 
handläggare

2.2 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
där beslut fattats av delegat (dock ej vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott)

45 § 1 st FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.3 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i 
rätt tid och avvisa för sent inkommit överklagande 
när beslut fattats av vård och omsorgsnämnden 
eller dess arbetsutskott

45 § 1 st FL Enhetschef

2.4 Beslut huruvida omprövning ska ske och 
omprövning av beslut

39 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet

2.5 Yttrande i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat

Delegaten i ursprungsbeslutet

2.6 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltnings- eller kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut ursprungligen är fattat av 
delegat, samt yttrande i ärenden enligt SoL och 
LSS, där ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap 1-2 §§ SoL 
5 kap 2 § KL,
6 kap 37 § och 38 
§ p 3 KL,
 27 § LSS

Enhetschef
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2.7 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltnings- eller kammarrätt ändrat kommunens 
beslut och detta beslut ursprungligen är fattat av 
vård och omsorgsnämnden eller dess arbetsutskott, 
samt yttrande i ärenden enligt SoL och LSS där 
ursprungsbeslutet fattats av vård och 
omsorgsnämnden eller dess arbetsutskott

10 kap 1-2 §§ SoL 
6 kap 39 § KL
27 § LSS

Ordförande 
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4 SOCIALTJÄNST – VÅRD- OCH OMSORG OCH 
FUNKTIONSHINDRADE – SoL och SoF

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

4.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst enligt 
riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Handläggare

4.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst utöver 
riktlinjer, eller då sådana saknas.

4 kap 1-2 §§ SoL Enhetschef

4.3 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för 
service och omvårdnad för äldre eller bostad med 
särskild service för funktionshindrade, enligt 
riktlinjer.

4 kap 1 § SoL Handläggare

4.4.1 Beslut om bistånd i form av boende i hem med 
annan huvudman än kommunen för en 
dygnskostand på max 3000 kronor. 

4 kap 1 § SoL Socialchef

4.4.2 Beslut om bistånd i form av boende i hem med 
annan huvudman än kommunen för en 
dygnskostand överstigande 3000 kronor.

4 kap 1 § SoL Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

4.5 Beslut om bistånd i form av boendestöd för 
psykiskt funktionshindrade eller personer som 
omfattas av personkretsen enligt LSS

Handläggare

4.6.1 Beslut om bistånd till kostnader för boendestöd för 
internatboende på gymnasienivå, som ej bekostas 
av annan huvudman, för personer med stora och 
varaktiga funktionshinder upp till ett pris per 
termin

4 kap 1 § SoL Handläggare

4.6.2 Beslut om bistånd till kostnader för boendestöd för 
internatboende på gymnasienivå, som ej bekostas 
av annan huvudman, för personer med stora och 
varaktiga funktionshinder där kostnaden överstiger 
ett pris per termin

4 kap 1 § SoL Enhetschef i samråd med 
omsorgschef 
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4.6.3 Beslut om bistånd till kostnader för internatboende 
på folkhögskola/träningsskola för personer med 
stora och varaktiga funktionshinder

4 kap 1 § SoL Enhetschef i samråd med 
omsorgschef 

4.7 Beslut att inleda utredning inom vård och omsorg 11 kap 1 § SoL Handläggare
4.8 Beslut att utredning inte ska inledas inom vård och 

omsorg.
11 kap 1 § SoL Handläggare

4.9 Beslut att avsluta utredning inom vård och omsorg. 11 kap 1 § SoL Handläggare
4.10 Fastställa och beräkna avgift enligt riktlinjer. 8 kap 3-7 §§ SoL

26 § HSL
Avgiftshandläggare

4.11 Beslut om förändring av förbehålls-beloppet enligt 
fastställda riktlinjer.

8 kap 8 § SoL
26 § HSL

Avgiftshandläggare

4.12 Beslut om förändring av förbehållsbeloppet utöver 
fastställda riktlinjer.

8 kap 8 § SoL
26 § HSL

Kvalitetschef

4.13 Anmälan till överförmyndare om behov av 
förmyndare, god man eller förvaltare

42 § 2 st SoF Handläggare

4.14 Anmälan till överförmyndare när behov av 
förmyndare, god man eller förvaltare ej längre 
föreligger

42 § 2 st SoF Handläggare

4.15 Beslut att till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) anmäla allvarliga missförhållanden 

14 kap 1-2 §§ SoL
SOSFS 2013:6

Socialchef Lex Sarah
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4.16 Beslut att  till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) anmäla ej verkställda gynnande beslut eller 
att avbrott skett av gynnande beslut

4 kap 1 §, 16 kap 
6 § SoL

Enhetschef Vård och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen till 
kommunfullmäktige 
och revisionen
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7 LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

7.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare
7.2 Beslut om personlig assistans 7 § och 9 § p 2 

LSS
Enhetschef

7.3 Beslut om Ledsagarservice 7 § och 9 § p 3 
LSS

Handläggare

7.4 Beslut om kontaktperson 7 § och 9 § p 4 
LSS

Handläggare

7.5 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § p 5 
LSS

Handläggare

7.6 Beslut om korttidsvistelse utanför egna hemmet 7 § och 9 § p 6 
LSS

Handläggare

7.7 Beslut om korttidstillsyn för skolbarn över 12 år i 
anslutning till skoldagen och under lov

7 § och 9 § p 7 
LSS

Handläggare

7.8.1 Beslut om boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 8 
LSS

Socialchef 

7.8.2 Beslut om boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor 

7 § och 9 § p 8 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

7.9.1 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 8 
LSS

Socialchef

7.9.1 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar hos annan huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor. 

7 § och 9 § p 8 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

125



C 19:7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden Sida 15 av 20

7.10 Beslut om boende med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna i 
egen kommunal verksamhet.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Handläggare 

7.11.1 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service, etc. hos annan huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 kronor.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Socialchef

7.11.2 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service, etc. hos annan huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 3000 kronor.

7 § och 9 § p 9 
LSS

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

7.12 Beslut om daglig verksamhet 7 § och 9 § p 10 
LSS

Handläggare

7.13 Beslut om individuell plan 10 § LSS Handläggare
7.14 Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd till 

kostnader för personlig assistans 
(assistansersättning)

12 § LSS Enhetschef handläggare

7.15 Förhandsbesked om rätten till insatser enligt LSS 
för person som planerar bosätta sig i kommunen

16 § LSS Handläggare

7.16 Beslut om nödvändigt stöd och hjälp som en 
enskild på tillfälligt besök i kommunen och i en 
akut situation kan behöva

16 § LSS, - 3, 4 st 
2 a kap 3 §

Handläggare

7.17 Beslut om omkostnadsersättning från förälder vars 
barn är under 18 år och får omvårdnad i annat hem 
än det egna

20 § LSS, 
5 § LSS-
förordningen, 
6 kap 1-4 SoF

Handläggare

7.18 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistans till försäkringskassa

Handläggare
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7.19 Beslut om ersättning till familjehem och 
kontaktpersoner enligt riktlinjer och SKL:s cirkulär

Handläggare

7.20 Beslut om ersättning till familjehem och 
kontaktpersoner utöver riktlinjer

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

7.21 Anmälan till överförmyndare om behov av god 
man eller förvaltare

15 § 6 LSS Handläggare

7.22 Anmälan till överförmyndare när behov av god 
man eller förvaltare ej längre föreligger

15 § 6 LSS Handläggare

7.23 Beslut om upphörande av LSS-insats Handläggare
7.24 Beslut att  till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) anmäla ej verkställda gynnande beslut eller 
att avbrott skett av gynnande beslut

28 f § LSS Enhetschef Vård och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen till 
kommunfullmäktige 
och revisionen
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8 SOCIALPSYKIATRI LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
8.1 Beslut om sysselsättning för psykiskt 

funktionshindrade
4 kap 1 § SoL Handläggare

8.2 Beslut om psykosocialt boendestöd enligt riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare
8.3 Beslut om psykosocialt boendestöd utöver riktlinjer 4 kap 1 § SoL Vård och omsorgsnämndens 

arbetsutskott
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9 LEX SARAH 
(enligt gällande riktlinjer – SOSFS 2011:5)

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER

9.1 Mottaga, dokumentera och avhjälpa eller undanröja 
missförhållandet eller risken för ett missförhållande

14 kap 6 § SoL Enhetschef

9.2 Beslut att utredning skall inledas eller inte 14 kap 6 § SoL Kvalitetschef
9.3 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande 

eller risk för allvarligt missförhållande enligt SoL
14 kap 7 § SoL Socialchef

9.4 Ansvara för uppgifterna enligt SOSFS 2011:5 om 
den som annars ansvarar för uppgiften själv berörs 
av innehållet i rapporten; jäv

SOSFS 2011:5 
7 kap 1 §

Socialchef
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10 ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
10.1 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 § p 1 

Smittskyddslagen 
(2004:168)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

10.2 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap 12 § 
Smittskyddslagen 
(2004:168)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

10.3 Beslut att avvisa ombud eller biträde 14 § FL Socialchef

10.4 Beslut om att polisanmäla misstanke om brott som 
hindrar nämndens verksamhet 
(myndighetsutövning) eller vissa brott som riktar 
sig mot underårig

12 kap 10 § SoL 
1 kap 5 § SekrL
14 kap 2 § 3: st 
SekrL

Socialchef

10.5 Beslut om att anmäla misstanke om bedrägeri 9 kap 1 § BrB Enhetschef
10.6 Vara arkivansvarig i enlighet med kommunens 

arkivreglemente
Socialchef

10.7 Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag 
eller motsvarande som inte innebär kommunal 
medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster

Socialchef Ansökta och 
beviljade bidrag ska 
återrapporteras till 
Kf (Kf § 72/2017)

10.8 Besluta i brådskande ärenden där sammanträde inte 
kan avvaktas

6 kap 39 § KL Ordförande

10.9 Avge yttrande till tillsynsmyndighet Socialchef
10.10 Beslut att föra talan i ärenden eller mål vid allmän 

domstol eller förvaltningsdomstol
10 kap 2 § SoL Socialchef med rätt att 

vidaredelegera
10.11 Beslut att utse ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL Socialchef med rätt att 

vidaredelegera
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11 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER
11.1 Ansvar för registerförteckning Kommunchef
11.2 Beslut om utlämnande av registerutdrag GDPR art 15 Socialchef
11.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende gällande 

utlämnande av registerutdrag
Socialchef

11.4 Beslut om överklagan i ärende gällande utlämnande 
av registerutdrag

Socialchef

11.5 Beslut vid begäran om rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter

Socialchef

11.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärenden gällande 
rättelse, radering eller blockering av 
personuppgifter

Socialchef

11.7 Beslut om överklagan i ärende gällande rättelse, 
radering eller blockering av personuppgifter

Socialchef

11.8 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Delegaten med rätt att teckna 
huvudavtalet
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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: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/31

Datum 8 april 2021

Ramöverenskommelse gällande fyra 
målgrupper inom området psykisk hälsa

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att teckna ramöverenskommelsen mellan Skånes 
kommuner och Region Skåne gällande området psykisk hälsa.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt 
barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik 
har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 
till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet inkluderats. 

Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av 
ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de 
skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.

- Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 
psykisk funktionsnedsättning. 

- Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det 
egna hemmet. 
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- Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

- Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar. 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 
18 månader uppsägningstid

Bakgrund 
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 
§) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha 
överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper är; 
1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallandemedel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, 
och 
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse 
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom 
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sedan 2015 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats 
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en 
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn 
upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att ingå 
överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar 
målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk 
ohälsa att målgruppen skulle ingå. 
Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna 
överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som 
behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 
2020. 
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Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de 
skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av 
Region Skåne och Skånes Kommuner och som även har representation från 
brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort referensgrupp i arbetet. 
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva 
och utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
 
Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer 
användarvänlig samt att spegla de förändringar i lagstiftningar som skett under 
de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och beroende 
av spel om pengar i denna överenskommelse. 

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av 
samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida 
sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att 
förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med 
somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna. 

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

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat i ramöverenskommelsen.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-04-08

Rekommendation om ramöverenskommelse, handlingsid: Von 2021.xxx

Rekommendation om ramöverenskommelse_2, handlingsid: Von 2021.xxx

Stöd och omsorg

Camilla Andersson

Socialchef

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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SKÅNES KOMMUNER 

Sammanträdesprotokoll styrelsen 11 december 2020 

§ 5 (HSV 21-001) 

 

 
 

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området 

psykisk hälsa 
 

Styrelsens beslut 
 

Styrelsen rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 

området psykisk hälsa under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.   

 

Ramöverenskommelsen sänds till samtliga kommuner för ställningstagande.  

  

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 7a4f42dd45cd4d56660ac477b71e78551fcd2759119ac2ae2e8121c534e58fde0b8bddd1c7c215fa7c6880ca8b6c87e370eb26c3edfd0024c59749d7386f4be3136



 

 

SKÅNES KOMMUNER 

 

Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2021-01-12 

 

Diarienummer 

HSV 21-001 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Emelie Sundén 

Strateg, 0728–854877 

 

 

Skrivelse 

Styrelsen 

 

 

Ramöverenskommelse gällande fyra 

målgrupper inom området psykisk hälsa 
 

Förslag till beslut 
 

Presidiet föreslår styrelsen besluta 

 

att rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom 

området psykisk hälsa med Region Skåne under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes 

hälso- och sjukvårdsnämnd.  

 

att översända till samtliga kommuner för ställningstagande.  

 
 

 

 

Sammanfattning av ärendet  
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har 

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 

beroendeproblematik, har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 

till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet inkluderats. 

 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att 

bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i 

centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid 

revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i 

lagstiftningar som skett under de senaste åren. 

 

Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar.  
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Ärende 
 

Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 

kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper 

är:  

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 

sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa 

ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och 

sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet inkluderats. 

 

Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 

psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att ingå överenskommelser men 

2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga 

satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen 

anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som 

behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020. 

 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att 

bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i 

centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid 

revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i 

lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och beroende 

av spel om pengar i denna överenskommelse. Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en 

viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även 

att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa 

ingår även att arbeta med somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 

 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes 

Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort 

referensgrupp i arbetet. 

 

Skånes Kommuners socialchefsråd har informerats om ramöverenskommelsen och har inkommit med 

synpunkter på denna vilka beaktats i dokumentet.  
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Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan har fått information om ramöverenskommelsen 4 

december. Tjänstemannaberedningen beslutade att Ramöverenskommelsen skickas ut till Centralt 

Samverkansorgan med förhoppning om att Centralt Samverkansorgan ska ställa sig bakom 

överenskommelsen.  

 

Centralt Samverkansorgan har informerats om ramöverenskommelsen 11 december. Centralt 

Samverkansorgan ställer sig bakom att rekommendera Skånes Kommuners styrelse att rekommendera 

kommunerna att anta ramöverenskommelsen samt att Region Skåne behandlar ramöverenskommelsen i 

Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

SKÅNES KOMMUNER 

Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg 

Emelie Sundén, strateg 
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SKÅNES KOMMUNER 

 

Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2021-03-08 

 

Diarienummer 

HSV 21-001 

 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Emelie Sundén 

Strateg, 0728-85 48 77 

 

 

Skrivelse till 

Kommuner i Skåne 

 

 

Skånes Kommuner rekommenderar 

kommuner i Skåne att teckna 

ramöverenskommelse med Region Skåne 
 

Skånes Kommuners rekommendation 
Styrelsen för Skånes Kommuner rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse 

gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa.  

 

Hantering av undertecknandet för ramöverenskommelsen 
Region Skåne kommer att skicka ut två undertecknade exemplar per post till varje kommun.  

Om kommunerna tecknar ramöverenskommelsen ska ett undertecknat exemplar återsändas enligt de 

instruktioner som medföljer utskicket.   

 

Sammanfattning 
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har 

eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 

beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts 

till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet inkluderats. 

 

Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen ändring av ansvarsgränser. 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

 

• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning.  

• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet. 

• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 

• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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Bakgrund  
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 

kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper 

är;  

1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallandemedel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar, och 

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med 

psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 

sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa 

ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och 

sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som vårdas utanför 

det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att 

utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att 

ingå överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns 

incitament via den statliga satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och 

Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med 

tanke på det arbete som behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020. 

 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar 

ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- 

och sjukvårdsansvar. 

 

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes 

Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort 

referensgrupp i arbetet. Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och 

utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. 

Samarbete ska ske med individen i centrum. 

 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. 

 

Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de 

förändringar i lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk 

och beroende av spel om pengar i denna överenskommelse. 

 

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete 

innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet 

med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med somatisk hälsa och 

levnadsvanor för målgrupperna. 

 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid. 
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Ramöverenskommelsen har föredragits i Tjänstemannaberedning till Centralt samverkansorgan 4 december 

2020 och i Centralt Samverkansorgan 11 december.  

 

Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade den 11 februari 2021 beslut att ingå 

ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper med samtliga skånska kommuner under förutsättning att 

motsvarande beslut tas i kommunerna. Styrelsen för Skånes Kommuner fattade den 5 februari beslut om att 

rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÅNES KOMMUNER 

Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa, social välfärd och omsorg 
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: 0417-18057
Mobil: 0709958057

Diarienummer: VON 2021/33

Datum 12 april 2021

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) , kvartal 1 2021

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

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

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

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal 2 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-04-12

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

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

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

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: 0417-18057
Mobil: 0709958057

Diarienummer: VON 2021/33

Datum 12 april 2021

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 
1 2021

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

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

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.
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Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

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

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-04-12

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

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

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

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: 0417-18057
Mobil: 0709958057

Diarienummer: VON 2021/34

Datum 12 april 2021

Rapportering av ej verkställda gynnande 
SoL beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL) - kvartal 1 
2021

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

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

För första kvartalet 2021 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.  

För fjärde kvartalet 2020 fanns inget att rapportera.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning sker efter kvartal 2 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-04-12

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

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

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

vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Angelica Michanek 
Titel: Enhetschef
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se
Telefon: 0417-18057
Mobil: 0709958057

Diarienummer: VON 2021/34

Datum 12 april 2021

Statistikrapportering av ej verkställda 
gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL), kvartal 1 2021

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

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under första kvartalet 2021 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO 
som ej verkställda.
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För fjärde kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL att 
rapportera.

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

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-04-12.

Stöd och omsorg

Angelica Michanek

Enhetschef

Beslutet skickas till:

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

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

Vård och omsorgsnämnden

Handläggare: Christel Nilsson 
Titel: Kvalitetschef
E-post: christel.nilsson@tomelilla.se
Telefon: 0417-1828
Mobil: 0709958128

Diarienummer: VON 2021/4

Datum 14 april 2021

Delegeringsbeslut mars 2021

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

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

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – mars: 202

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-04-14

Delegeringsbeslut SoL och LSS mars 2021, handlingsid: Von 2021.525

Stöd och omsorg

Christel Nilsson
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Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021

Beslutskod Beskrivning Januari Februari Mars
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 45 42 65

4003 Tillfällig insats 2 2

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 1 2

4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag
4102 Avlösarservice 4kap1§SoLavslag
4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 18 11 13

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 9 7 11

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 3 7 11

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 2 4 6

4700 Telefonservice 4k1§ SoL bifall 1

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 8 6 13

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

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 5 5 6

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 5 3 6

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 2 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 11 8 15

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1 2

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 1

6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag 1

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1 1 1

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

6300 Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall 1

6301 Avlösarservice 9 § 5 LSS delavslag 1

6302 Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1

6401 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS delavslag 1

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall
6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 2

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS delavslag
6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 2

6802 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag 1

6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 10 39 37

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 122 142 202
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2021/3

Datum 15 april 2021

Anmälningsärenden april 2021

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

Ärendebeskrivning
Uppdaterat registreringsbevis för Förenade Care AB
Förenade Care AB driver omsorgsboenden med måltidsservice inom Tomelilla 
Kommun. Med anledning av koncerndirektörens pensionering har registreringsbevis 
uppdaterats hos bolagsverket.

Revisorerna 2021-03-24, Rev § 16/2021, Yttranden gällande revisorernas 
uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar
Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens, familjenämndens, vård och 
omsorgsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttranden till handlingarna.

Dom i förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-09 i mål 597-21
Vård och omsorgsnämndens beslut den 18 december 2020 gällande bostad med 
särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS överklagades. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslut i förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-29 i mål nr 2855-21
Vård och omsorgsnämndens beslut gällande Personlig assistans enl LSS, 
överklagades den 8 feb 2021 men överklagan återtogs varför förvaltningsrätten 
beslutar skriva av målet från fortsatt handläggning.
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avskrivning från fortsatt handläggning

Dom i förvaltningsrätten i Malmö 2021-04-06 i mål 6108-20
Vård och omsorgsnämndens beslut den 14 april 2020 gällande bostad med särskild 
service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
överklagades. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-04-15

Uppdaterat registreringsbevis Förenade Care AB, handlingsid: Von 2021.542

Beslut Rev § 16/ 2021 Yttranden gällande revisorernas uppföljning av 2018-års 
fördjupade granskningar, handlingsid: Von 2021.546

Beslut - Dom i mål nr 597-21, gällande bostad med särskild service enligt LSS - 
Avslag på överklagandet. Handlingsid: Von 2021.441

Beslut i mål nr 2855-21, gällande Personlig assistans enl LSS, avskrivning från fortsatt 
handläggning. Handlingsid: Von 2021.489

Beslut - Dom i mål nr 6108-20, gällande bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar enligt LSS - Avslag på överklagandet, handlingsid: Von 2021.514

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Rev § 16 Dnr KS 2021/21

Yttranden gällande revisorernas uppföljning av 
2018-års fördjupade granskningar

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens, familjenämndens, vård och 
omsorgsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttranden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 januari 2021, Rev § 2/2021, att översända 
granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid Ks 2021.105 till 
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden samt kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande senast 2021-03-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2021, Ks § 24/2021 att yttra sig 
enligt förvaltningens förslag.

Familjenämnden beslutade den 26 februari 2021, Fn § 23/2021, att godkänna 
förvaltningens förslag på yttrande.
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs.

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 februari 2021, Von § 23/2021, 
att yttra sig enligt förvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 februari 2021, Kfn § 13/2021, 
att yttra sig enligt förvaltningens förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 16 forts

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens, familjenämndens, vård och 
omsorgsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttranden till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-03-10, handlingsid: 
Ks 2021.1207
Ks § 24/2021 Svar på revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar, handlingsid: Ks 2021.918
Fn § 23/2021 Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar, 
handlingsid: Ks 2021.986
Von § 23/2021 Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar, handlingsid: Ks 2021.988
Kfn § 13/2021 Yttrande gällande uppföljningsgranskning avseende kultur- 
och fritidsnämndens styrning  ledning  uppföljning, handlingsid: Ks 2021.987
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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