
Tomelilla kommun
Vård och omsorgsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: torsdagen den 27 maj 2021 kl. 08.30

Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare 2
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2021-05-27 2021/2 3 - 5
4 Tertialrapport 1 för 2021 vård och 

omsorgsnämnden
2021/19 6 - 14

5 Uppföljning internkontrollplan tertial 1 2020/54 15 - 27
6 Drift av särskilda boendet Byavången och 

tillhörande hemtjänstområde Centrum från februari 
2019

2018/32 28 - 84

7 Anmälningsärenden maj 2021 2021/3 85 - 87
8 Delegeringsbeslut april 2021 2021/4 88 - 89

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 20 maj 2021

Dialoger och informationsärenden Von 
2021-05-27

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

Tack till vård och omsorgsnämnden
Gunnel Anderssons närmast anhöriga har skickat ett tack till nämnden enligt bilaga.

Covid-19 pandemin och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden.
Övrigt
Övrig information från socialchef och omsorgschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-05-20

Stöd och omsorg

Olof Hammar
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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: Camilla Andersson 
Titel: Socialchef
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2021/19

Datum 21 maj 2021

Tertialrapport 1 för 2021 vård och 
omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för januari-april 
2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I tertialrapporten redovisas sammanfattningsvis följande:

Ekonomi: Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2021. 
Prognosen förutsätter att kompensation erhålls för extra kostnader med anledning av 
covid-19 pandemin.

Antal beviljade hemtjänsttimmar har varit i snitt 200 timmar mer än budget under 
perioden januari - april. Volymerna i särskilt boende har varit lägre än budget men 
antalet dygn på korttidsboende har varit betydligt högre än budget. Korttidsboendet 
minskar dock i april. Trenderna av volymerna används i prognosen under vår och 
sommar medan det förutsätts att volymerna blir enligt budget under hösten.

LSS-verksamheten prognosticerar ett underskott och det gäller framförallt 
gruppboendena. Ett aktivt arbete med schemaplanering och hur resurspass utnyttjas 
är åtgärder som det arbetas aktivt med för att få en budget i balans.

Intern kontroll:  Nämnden har en fastställd intern kontrollplan för 2021. I ett 
separat ärende på dagens sammanträde följs denna upp för tertial 1. En 
sammanfattning av uppföljningen redovisas också i tertialrapporten.
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Måluppföljning: Måluppföljningen indikerar att samtliga mål för 2021 
kommer att uppfyllas.

Väsentliga händelser under tertial 1: Här redovisas att en verksamhetsledare 
projektanställts under två år för olika utvecklingssatsningar, att äldreomsorgslyftet 
innebär att 25 personer inom verksamheten utbildas till undersköterskor samt att en 
organisationsförändring av nattpatrull och nattsjuksköterska kommer genomföras 
under hösten.

Visionen och livskvalitetsprogrammets intentioner: I rapporten redovisas 
vilket arbete som pågår.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna tertialrapport 1 bedöms inte få några ekonomiska 
konsekvenser. Nämnden prognosticerar ett nollresultat för 2021.

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
Ytterligare uppföljning kommer ske efter tertial 2 samt efter årets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-05-21

TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.677

Stöd och omsorg

Camilla Andersson

Socialchef
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Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TERTIALRAPPORT 1 år 
2021 Tomelilla kommun 

Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-04-30    Organisation: Vård- och omsorgsnämnden     
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Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? .............................. 3 
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Ekonomi .................................................................................................................................... 4 
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 2 

 

Verksamhetsanalyser 

Vård- och omsorgsnämnden 

Väsentliga händelser 

• En verksamhetsledare har projektanställts under två år för att stödja arbetet med de 

olika utvecklingssatsningarna kopplat till äldreomsorgen och den digitala 

utvecklingen i verksamheten. 

• Med statsbidragen för äldreomsorgslyftet utbildas 25 personer till undersköterskor. 

Utbildningen sker på halvtid och man arbetar resterande tid i sina ordinarie arbeten. 

Det är dels tidigare visstidsanställda och tillsvidareanställda medarbetare, 

nyanställda medarbetare samt medarbetare hos driftentreprenören Förenade Care 

som utbildas till undersköterskor. Fem sjuksköterskor genomgår en utbildning i 

inkontinensförskrivning. Tre medarbetare har utbildats till utbildare i bemötande, 

dessa kommer sedan i sin tur att utbilda utbilda i arbetslagen i bemötande. En bred 

satsning på dokumentationsutbildning är påbörjad och planeras för alla 

medarbetare. Även bredsatsningar på basutbildningar som läkemedels, lyft- och 

förflyttningsutbildningar är påbörjade. 

• En organisationsförändring av nattpatrull och nattsjuksköterska är förhandlad och 

kommer att genomföras under hösten. Den innebär i korthet att medarbetarna på 

natten kommer att arbeta parvis sjuksköterska och undersköterska. Förändringen 

syftar till att stärka kompetensen och ska gå hand i hand med verksamhetens 

utveckling och för att minska sårbarheten i bemanning. 

Hur arbetar vi för att uppnå visionen? 

Visionen ska speglas i familjenämndens mål och aktiviteter i verksamhetsplanen. 

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns drivbänkar 

att odla i och andra aktiviteter för hålla iordning miljön på gården. 

Genom framtida medborgardialoger tas kommuninvånarnas engagemang och inspiration 

tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 

Maten på särskilt boende följer årstider och högtiders traditioner. Matråd finns på särskilt 

boende för äldre där matfrågor är i fokus. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun 3 

 

Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Fler verksamheter övergår till digital och mobil insatsplanering. 

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom 
nämndens verksamheter breddas och fördjupas. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Flera nya aktiviteter har startats upp i verksamheterna. Tex 
promenad grupper, digital gudstjänst, digital träning mm. 

Trygghet och hälsa 

Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Verksamheterna har planerat aktiviteter som kan genomföras 
då restriktionerna med anledning av pandemin lättas upp. 

Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.  

Kommentar: 
Målet bedöms bli uppfyllt. Brukarundersökningarna görs senare under året. 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 

Verksamheterna arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara 

ta till vara på goda exempel, förbättringsområden och finna nya arbetssätt. 

Kvalitetstårtor där vi uppmärksammar medarbetares  goda initiativ och insatser för de vi är 

till för och skrytpunkter på verksamhetsmöten är två sätt för att främja utvecklingen och 

dela med oss av goda exempel till andra. 

Fysisk aktivitet och ett rehabiliterande synsätt finns i flera av verksamhetens aktiviteter på 

olika sätt. 

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även 

för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, 

nätverk osv. 

Intern kontroll 

Kontrollmetoder kom igång, om än inte förrän efter periodens utgång men samtliga 

kontrollpunkter hanteras nu av respektive ansvarig. På alla punkter utom risken för att 

uppdrag från myndigheten inte verkställts, har kontrollansvariga sett att det behövs tidiga 

åtgärder. Detta är också är hela syftet med den intern kontrollen, att förbättra där det finns 

risker och brister. 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska inför krav på remisser från regionen när patienter ska 

skrivas över till kommunens hemsjukvård. Utredning och åtgärder av klagomål görs men 

dokumentationen behöver samordnas och systematiseras. Återkommande klagomål på 

hemtjänstens bilkörning och åtgärder i form av korrigerande samtal är vidtagna. Det pågår 

en nulägeskoll av hur väl personalen känner till sin rapporteringsskyldighet om 

missförhållande och risker. Resultatet får visa vilka åtgärder som behövs. Löner belastar till 

stor del rätt chef men kan redovisas på fel ansvar när chefen har mer än ett ansvar. 

Kollegiegranskning visar på kvarstående brister i den sociala journalföringen, ärenden går 

inte att följa. Aktuella genomförandeplaner finns men den enskildes önskemål var inte 

dokumenterad. 

Ekonomi 

Nettokostnad (tkr) Utfall 
jan-apr 

2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Vård och omsorgsnämnd -136 -425 -425 0 

Omsorgspeng -51 372 -161 383 -161 183 200 

Ledning och myndighet -10 730 -35 920 -35 720 200 

LSS-verksamhet -4 423 -10 300 -10 700 -400 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -9 549 -31 178 -31 178 0 

Hemtjänst -1 105 -1 492 -1 492 0 

Särskilt boende -878 -5 150 -5 150 0 

Summa nettokostnad -78 193 -245 848 -245 848 0 

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett resultat på +/-0. I prognosen räknas med 

kompensation för extra kostnader med anledning av pandemin. 

Antal beviljade hemtjänsttimmar har varit i snitt 200 timmar mer än budget under perioden 

januari - april. Volymerna i särskilt boende har varit lägre än budget men antalet dygn på 

korttidsboendedygn har varit betydligt högre än budget. Korttidsboendet minskar dock i 

april. Trenderna av volymerna används i prognosen under vår och sommar medan det 

förutsätts att volymerna är enligt budget under hösten. 

LSS-verksamheten har ett minus i prognosen och det är framförallt gruppboendena som 

har ett underskott. Ett aktivt arbete med schemaplanering och hur resurspass utnyttjas är 

åtgärder som det arbetas aktivt med för en budget i balans. 

Investeringar (tkr) Utfall 
jan-apr 

2021 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 
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Verksamhetssystem 0 -1 000 -1 000 0 

Inventarier 0 -1 500 -1 500 0 

Summa investeringar 0 -2 500 -2 500 0 

Eventuella anbud på verksamhetssystemen öppnas i slutet av maj och då ser vi priser. 

14



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: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfnArbete
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: VON 2020/54

Datum 20 maj 2021

Uppföljning internkontrollplan tertial 1

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens 
internkontrollplan för tertial 1 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens uppföljningsrapport innehåller nämndens sammanfattande 
bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Följande framkommer i uppföljningen:

Riskid 2: Granska verkställigheten
När en beställning från handläggaren skickas till fel verksamhet eller inte bekräftas av 
mottagaren finns risk att biståndet inte verkställts. Det finns inga registrerade 
avvikelser under perioden utifrån kontrollpunkten

Riskid 4; Granska kriterierna för hemsjukvården och att dessa följs
I uppföljningen har identifierats fyra brukare med personlig assistans där vi har tagit 
över uppgifter som antingen ska bedömas som egenvård eller ligga kvar på 
primärvården. Bland annat sondmatning som sedan 1 juli har blivit 
assistansgrundande.

Åtgärder: Samverkan med primärvården för att överföra ansvaret för brukarna. 
Berörd läkare kallad till samverkansmöte. 
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Remissförfarande ska införas vid inskrivning i kommunal hemsjukvård.

Arbetet är påbörjat

Riskid 5: Granska inkomna klagomål och synpunkter under perioden
Genomförd granskning visar att det inkommit 14 synpunkter och klagomål under 
granskningsperioden. Två av synpunkterna är ännu obesvarade övriga har besvarats 
av egen regin eller av driftsentreprenören varierande per telefon eller i skrift.

Åtgärder: Flera synpunkter handlar om framförande av kommunens fordon, av 
svaren framgår att det tagits upp med personalgrupperna i anslutning till att 
synpunkterna tagits emot. Vissa klagomål tar lång tid att besvara vilket indikerar att 
det finns behov av ytterligare insatser för att få arbetet att få ett bättre flöde.

Riskid 6: Direktåtgärd efter granskning
Risk att sociala avvikelser och Lex Sarah inte rapporteras vilket leder till att 
systematiskt kvalitetsarbete uteblir och personalen uppfyller inte sin 
rapporteringsskyldighet. Kvalitetsundersökning pågår. Enkät har skickats till personal 
på hemtjänstområden Västra och Brösarp, inklusive nattpatruller, totalt 57 st.  14 
svar kom in ganska omgående. Dessa svar visar på god kännedom om rutinen, om 
vad som ska rapporteras och hur det ska göras.  Fler svar inväntas. De svar som 
kommit visar på att 12 av 14 har god kännedom om vad som ska rapporteras, hur de 
ska rapporteras och att händelserna diskuteras på APT. Svaren är dock för få för att 
få en fullständig bild av hur väl rapporteringsskyldigheten är känd och följsamheten 
till rutinen.

Riskid 7: Kontroll av att lönen betalas ut från rätt ansvar och rätt belopp
Oklart för chefer vilka verksamheter och ansvar de skall ange när de anställer ny 
personal.

Generellt när lön redovisas är där oerhört mycket fel i konteringen mellan ansvar och 
verksamhet. 

Nästan 500 tkr har rättats mellan januari – mars, vilket är oerhört mycket. 

Inga avvikelser har upptäckts vad gäller utbetalade belopp till kontrollpersonerna. 
Löner belastar till stor del rätt chef men kan redovisas på fel ansvar när chefen har 
mer än ett ansvar.

Åtgärder: Vi ska byta kodplan till nya ekonomisystemet så det kommer tas fram en 
lathund av verksamhetscontroller om vad som gäller då. 

Eventuellt kommer förifyllda blanketter tas fram för att minska risken för att det 
konteras fel. 

Fortsatt granskning kommer ske.
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Riskid 12: Verkställighetsdokumentation
Granskningen visar att det finns aktuella genomförandeplaner och att stödet är 
beskrivet i planen. De finns även angivet datum för uppföljning. Dock framgår inte 
den enskildes önskemål och om anhöriga varit närvarande. Verkställigheten är 
mycket sporadiskt beskriven och följer inte föreskriften eller rutinen. Urvalet är litet, 
endast fyra journaler är granskade men resultatet stämmer överens med tidigare 
gjorda granskningar varför direktåtgärder behöver sättas in. 

Åtgärder: Enhetschefer ska diskutera och komma in med åtgärdsplaner på hur 
verkställighetsdokumentationen kan organiseras för att förbättras.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer inte att uppföljning av den interna kontrollplanen 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.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter tertial 2 och därefter kommer en 
sammanställning ske efter årets slut av genomförd intern kontroll under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-05-21

VoO Uppföljning internkontrollplan tertial 1, handlingsid: Von 2021.674

Internkontrollplan 2021, handlingsid: Von 2021.31

Stöd och omsorg
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Christel Nilsson

Kvalitetschef

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Uppföljning internkontrollplan 

Tertial 1 2021 Vård och-omsorgsnämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Nämnden samlade bedömning...... Kontrollmetoder kom igång, om än inte förrän efter periodens utgång men samtliga kontrollpunkter 
hanteras nu av respektive ansvarig. På alla punkter utom riskid 2 har kontrollansvariga sett att det behövs tidiga åtgärder. Detta är också är 
hela syftet med den intern kontrollen, att förbättra där det finns risker och brister. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska inför krav på remisser från regionen när patienter ska skrivas över till kommunens hemsjukvård. Utredning 
och åtgärder av klagomål görs men dokumentationen behöver samordnas och systematiseras. Återkommande klagomål på hemtjänstens 
bilkörning och åtgärder i form av korrigerande samtal är vidtagna. Det pågår en nulägeskoll av hur väl personalen känner till sin 
rapporteringsskyldighet om missförhållande och risker. Resultatet får visa vilka åtgärder som behövs. Löner belastar till stor del rätt chef men kan 
redovisas på fel ansvar när chefen har mer än ett ansvar. Kollegiegranskning visar på kvarstående brister i den sociala journalföringen, aktuella 
genomförandeplaner finns men den enskildes önskemål är inte dokumenterad. 

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

Granskning
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Riskid 2

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

Kontrollmoment Granska verkställigheten

Kontrollmetod Handläggarna kontrollerar i verksamhetssystemet

Omfattning/ avgränsning Alla rapporterade avvikelser under perioden

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Inga inkomna avvikelser

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Det finns inga registrerade avvikelser under perioden utifrån kontrollpunkten.

Granskningstidpunkt 3 maj-10 maj 2021

Utförd av Angelica Michanek, myndighetschef

Direktåtgärd efter granskning
Riskid 4

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

Kontrollmoment Granska kriterierna för hemsjukvården och att detta följs

Kontrollmetod Genomgång av patientlista
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Omfattning/ avgränsning Samtliga under valfri månad i första tertialen ( jan tom april)

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Identifierat fyra brukare med personligassistans där vi har tagit över uppgifter som antingen ska bedömas som egenvård eller 
ligga kvar på primärvården. Bla. Sondmatning som sedan 1 juli har blivit assistansgrundande

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Samverkan med primärvården för att överföra ansvaret för brukarna. Berörd läkare kallad till samverkansmöte. 
Remissförfarande ska införas vid inskrivning i kommunal hemsjukvård.
 Arbetet är påbörjat.

Granskningstidpunkt Januari tom april

Utförd av Eva-Marie Wendel, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Granskning
Riskid 5

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

Kontrollmoment Granska inkomna klagomål och synpunkter under perioden

Kontrollmetod Kontroll i Evolution

Omfattning/ avgränsning Samtliga inkomna synpunkter och klagomål under första tertialet 2021

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Genomförd granskning visar att det inkommit 14 synpunkter och klagomål under granskningsperioden. Två av synpunkterna 
är ännu obesvarade övriga har besvarats av egen regin eller av driftsentreprenören varierande per telefon eller i skrift.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Flera synpunkter handlar om framförande av kommunens fordon, av svaren framgår att det tagits upp med 
personalgrupperna i anslutning till att synpunkterna tagits emot. Vissa klagomål tar lång tid att besvara vilket indikerar att det 
finns behov av ytterligare insatser för att få arbetet att få ett bättre flöde.
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Granskningstidpunkt Januari tom april

Utförd av Patrik Sikt, omsorgschef 

Direktåtgärd efter granskning
Riskid 6

Risk Sociala avvikelser och Lex Sarah rapporteras inte vilket leder till att systematiskt kvalitetsarbete uteblir och personalen 
uppfyller inte sin rapporteringsskyldighet

Åtgärd Påminna respondenterna om att skicka in svar på enkäten ( 11- 12 maj)

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

De svar som kommit visar på att 12 av 14 har god kännedom om vad som ska rapporteras, hur de ska rapporteras och att 
händelserna diskuteras på APT. Svaren är dock för få för att få en fullständig bild av hur väl rapporteringsskyldigheten är känd 
och följsamheten till rutinen.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Kvalitetsundersökning pågår. Enkät med åtta frågor om kännedom o rutinen för Lex Sarah och avvikelser har skickats till 
personal på hemtjänstområden Västra och Brösarp, inklusive nattpatruller, totalt 57 st.  14 svar kom in ganska omgående. 
Dessa svar visar på god kännedom om rutinen, om vad som ska rapporteras och hur det ska göras.  Fler svar inväntas. Sista 
dagen för att svara är den 17 maj.

Granskningstidpunkt 5 maj till och med 17 maj.

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef

Granskning
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Riskid 7

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

Kontrollmoment Att lönen betalas ut från rätt ansvar och rätt belopp

Kontrollmetod Kontroll av löneanalyslistan i Qlick sense

Omfattning/ avgränsning Ett ansvar per månad 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Utan att veta så tror jag att det för chefer är lite oklart vilka verksamheter och ansvar de skall ange när de anställer ny 
personal. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Generellt när lön redovisas är där oerhört mycket fel i konteringen mellan ansvar och verksamhet. 
Rättade nästan 500 000 mellan januari – mars. Siffran kanske inte säger mycket men det är oerhört mycket. 

Hittar inga avvikelser vad gäller utbetalade belopp till kontrollpersonerna. Löner belastar till stor del rätt chef men kan 
redovisas på fel ansvar när chefen har mer än ett ansvar.

Vi ska byta kodplan till nya ekonomisystemet så det får bli en lathund från min sida vad som gäller då. 
Ev. kan det finnas förifyllda blanketter för att minska risken för att det konteras fel. 
Fortsatt granskning.

Granskningstidpunkt Januari tom mars

Utförd av Jonas Svensson, ekonomicontroller

Direktåtgärd efter Granskning
Riskid 12

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

Kontrollmoment Verkställighetsdokumentation
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Kontrollmetod Kollegiegranskning enhetschefer

Omfattning/ avgränsning Slumpvis urval av en brukare per enhet per tertial

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Åtgärd

Granskningen visar att det finns aktuella genomförandeplaner och att stödet är beskrivet i planen. De finns även angivet 
datum för uppföljning. Dock framgår inte den enskildes önskemål och om anhöriga varit närvarande. Verkställigheten är 
mycket sporadiskt beskriven och följer inte föreskriften eller rutinen. Urvalet är litet, endast fyra journaler är granskade men 
resultatet stämmer överens med tidigare gjorda granskningar varför direktåtgärder behöver sättas in. 

Enhetschefer ska diskutera och komma in med åtgärdsplaner på hur verkställighetsdokumentationen kan organiseras för att 
förbättras

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Enhetschefer Maria Ingvarsson och Michael Green har granskat fyra utförarjournaler i verksamhetssystemet på sina resp 
kollegieområde. Granskningen har utförts utifrån ett antal frågeställningar som utgår från föreskriften SOSFS 2014:5 kap 6 
“Skyldighet att dokumentera verkställighet av SoL och LSS beslut “samt enligt Stöd och omsorgs övergripande rutin för Social 
dokumentation.

Granskningstidpunkt Januari tom april 

Utförd av Christel Nilsson, kvalitetschef
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Internkontrollplan 2021 
 

Verksamhet: Vård och omsorgsnämnden 

 

Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

k
v
ä

rd
e

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

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

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

6 Granska 
verkställigheten 

Handläggarna kontrollerar 
i verksamhetssystemet 

Alla rapporterade 
avvikelser 

Myndighets-
chef 

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

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

6 Granska kriterierna för 
hemsjukvården och att 
detta följs  

Genomgång av 
patientlista 

Samtliga under 
månaden 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuk-
sköterska  

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

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

9 Granska inkomna 
klagomål och 
synpunkter 

Kontroll i Evolution Samtliga klagomål Omsorgs-
chefen 

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

6 Sociala avvikelser 
rapporteras inte 
vilket leder till att 
systematiskt 

9 Säkerställer 
kompetensen och 
kännedom om rutinen 

Genom 
enkätundersökningar 

Samtlig personal  Kvalitetschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 
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kvalitetsarbete 
uteblir. 

för 
händelserapportering 

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

3 Att lönen betalas ut 
från rätt ansvar och 
rätt belopp 

Kontroll av 
löneanalyslistan i Qlick 
sense 

Ett ansvar per 
månad  

Verksamhets
controller 

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

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

12 Verkställighets-
dokumentationen 

Kollegiegranskning 
enhetschefer 

Slumpvis urval av en 
brukare per enhet 
per tertial  

Kvalitetschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per tertial 

         

         

         

         

         

         

         

 
Förklaringar 
 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 

 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 maj 2021

Justerandes sign

Vonau § 23 Dnr VON 2018/32

Drift av särskilda boendet Byavången och 
tillhörande hemtjänstområde Centrum från februari 
2022

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 
vård och omsorgsnämnden utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Det särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde Centrum 
drivs sedan 1 februari 2015 på entreprenad av Förenade Care AB. Avtalet, 
som tecknades efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, har 
förlängts en treårsperiod och gäller till och med 31 januari 2022. Avtalet kan 
om parterna så önskar förlängas i ytterligare tre år. 

Verksamheten Vård och Omsorg upplever att drift och samarbete av 
Byavångens verksamhet med tillhörande hemtjänst fungerar utmärkt. Det 
finns en stabil ledning och personalstab, som bidrar till hög kontinuitet och 
trygghet för Tomelilla kommun. Verksamheten levererar enligt de uppställda 
krav på kvalitet som omfattas i avtalet. 

Ekonomiska konsekvenser
En förlängning av avtalet medför att ersättningen till leverantören fortsätter 
enligt avtal. 
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan då barn inte 
berörs inom detta avtalsområde. 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
Uppföljning
Detta är sista förlängningen på detta avtal.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 maj 2021

Justerandes sign

§ 23 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så 
önskar, förlänga befintligt avtal med tre år till och med 2025-01-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-04-22, handlingsid: Von 
2021.635. 

Kopia på avtal - Drift av särskilda boendet Byavången med tillhörande 
hemtjänstområde Centrum, handlingsid: Von 2018.284.

VON § 7/2014 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2015, handlingsid: Von 2014.134.

Kf § 36/2014 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2015. Kopia, handlingsid: Von 
2021.636.

Von § 41/2018: Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2019, handlingsid: Von 2018.297

Avtal för drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2019, handlingsid: Von 2018.321.

Avtalsförlängning 2019-02-01 till 2022-01-31, handlingsid: Von 2021.544.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2014-02-24 (Kf §36/2014): Kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra år vård och omsorgsnämnden att upphandla driften av 
Byavången med tillhörande hemtjänstområde Centrum från och med 1 
februari 2015.
 
Vård och omsorgsnämnden 2018-04-26 (Von § 41/2018): Vård och 
omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så önskar, förlänga 
befintligt avtal med tre år till och med 2022-01-31.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 maj 2021

Justerandes sign

§ 23 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) yrkar på att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
överlämnar ärendet till vård och omsorgsnämnden utan förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att Vonau beslutar enligt Mona 
Nihléns yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Tomelilla
kommun

KONTRAKT S FÖRLÄNGNING

Tomelilla kommun, organisationsnummer 212000-0886, och, Förenade Care AB
organisationsnummer 556535-5400, förlänger genom denna överenskommelse tidigare
tecknat kontrakt, mellan parterna, gällande verksamhetsdrift av Byavångens Servicehus
och tillhörande hemtjänstområde.

Förlängningen gäller tiden 2019-02-01-2022-01-31 . Därefter finns möjlighet till
ytterligare förlängning om 3 år. Därefter upphör avtalet att gälla utan föregående
uppsägning.

Denna kontraktsförlängning har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna
tagit varsitt.

o
Ort och datum

M^...._
Ort och datum

Å>/?rZ)é'-lY

TOMELILLA KOMMUN
<.

^0^--

Britt-Marie Börje son
Kommunchef

Fören Car^AB

(U^<-<-

Chn er Henriksson
VD
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FÖRENADE CARE

Madeleine Moberg
Vård- och Omsorgschef
Tomelilla Kommun

Gustafs Torg 16
273 80 TomeUla

7 maj 2018

Avtal - Särskilt boende Byavången och tillhörande hemtjänstområde
Centmm - ref Dnr VON 2018/32

Med hänvisning till sammansträdesprotokollet daterat 26 april 2018 bekräftar vi härmed att vi accepterar
förlängningen av drift av särskilda boendet Byavången med tillhörande hemtjänstområde Centrum tom
2022-01-31.

Tack för förtroendet och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Med "nlig hälsning

'ster Henriksson
Verkställande Direktör
Förenade Care AB

Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Maknö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www. forenadecare. com

62



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 april 2018

Justerandes sign

Von § 41 Dnr VON 2018/32

Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så 
önskar, förlänga befintligt avtal med tre år till och med 2022-01-31.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) och Mona Nihlén (V) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde Centrum 
drivs sedan 1 februari 2015 på entreprenad av Förenade Care AB. Avtalet, 
som tecknades efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, 
gäller till och med 31 januari 2019 och kan om parterna så önskar förlängas 
två gånger om tre år. 

Verksamheten Vård och Omsorg upplever att drift och samarbete av 
Byavångens verksamhet med tillhörande hemtjänst fungerar utmärkt. Det 
finns en stabil ledning och personalstab, som bidrar till hög kontinuitet och 
trygghet för Tomelilla kommun. Verksamheten levererar enligt de uppställda  
krav på kvalitet som omfattas i avtalet.

Vid vård och omsorgsnämndens sammanträde den 26 april kompletterade 
förvaltningen ärendet med resultatet från den nyligen gjorda 
avtalsuppföljningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 april 2018

Justerandes sign

Von § 41 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så 
önskar, förlänga befintligt avtal med tre år till och med 2022-01-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse vård- och omsorgschef Madeleine Moberg, handlingsid: Von 
2018.238.
Rapport avtalsuppföljning  - Byavångens särskilda boende och tillhörande 
hemstjänstområde Centrum - Förenade Care AB, handlingsid: Von 2018.285.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 35/2018:
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till vård och 
omsorgsnämnden utan ställningstagande.
_________

Beslutet skickas till:
Förenade Care AB, Verksamhetschef Lena Blennow Andersson
Vård- och omsorgschef Madeleine Moberg
Avdelningschef Christel Nilsson
Ekonomichef Anders Eriksson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 februari 2014

Justerandes sign

Kf § 36 Dnr KS 2014/38

Drift av särskilda boendet Byavången och 
tillhörande hemtjänstområde Centrum från februari 
2015 

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att 
upphandla driften av Byavången med tillhörande hemtjänstområde Centrum 
från och med 1 februari 2015.

Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialchef Elisabet Andersson redovisar i tjänsteskrivelse följande:

Byavångens servicehus samt hemtjänstområde Centrum har sedan 
upphandlingen 2010 drivits av Förenade Care. Avtalet går ut 31 januari 2015 
och det är aktuellt att fatta beslut om fortsatt driftsform from februari 2015. 

I ärendet beskrivs nuläge, befolkningsprognos, ekonomi, kvalitet och övrigt.

Nuläge/grundfakta

- Särskilt boende
I Tomelilla kommun finns fyra särskilda boenden: Byavången Valkyrian, 
Norrevång inkl Skogsdungen, samt Brinkehem.
Upphandlingen avser boendedelen på det särskilda boendet Byavången med 
totalt 57 lägenheter med beräknat antal vårddygn på 19 674 vilket motsvarar 
ca 39 % av kommunens särskilda boenden. Boendet är organiserat i fem 
mindre enheter. 27 lägenheter är avsedda för boende med demensdiagnos på 
avdelningarna Vallmotegen, Klövertegen och Lintegen.  Övriga 30 
servicelägenheter är fördelade på två stora enheter med 15 lägenheter i varje. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 februari 2014

Justerandes sign

Forts § 36

Lintegen drivs av Förenade Care from 15 januari 2014 och avtalsperioden ut.

Kommunens egenregi har hemtjänstlokaler samt lokaler för dagverksamhet, 
dagcentral och cafeteria och närstödscentrum i samma fastighet. Dessa 
verksamheter omfattas inte av detta beslut. 

- Hemtjänst
Hemtjänsten i Tomelilla kommun är organiserad i tre geografiska områden; 
Centrum, Söder och Väster/Brösarp. 
Hemtjänstområde Centrum omfattar gator i stadsdelen Lindesborg samt 
Benestad församling. Det trygga boendet med nio lägenheter, 37:an, på 
Byavången får också sin hemtjänst utförd av hemtjänst Centrum. 
Hemtjänstlokalen finns på Byavången.

Totalt 97 personer var registrerade med en eller flera insatser under december 
2013. 
- Antal med hemtjänst       57 
- Antal med trygghetslarm       83
- Antal med beviljad matdistribution     33
- Antal med delegerad hemsjukvård      30

Med hemtjänst avses bistånd enligt Socialtjänstlagen till olika insatser i 
hemmet, ledsagning och/eller inköp samt delegerad hemsjukvård enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen. 

Området fick under december ersättning för 1650 beviljade och delegerade 
timmar och antalet timmar på helåret beräknas till ca 18 900 vilket motsvarar 
ca 19 % av kommunens totala antal hemtjänsttimmar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 februari 2014

Justerandes sign

Forts § 36

- Befolkningsprognos
Prognosen visar en ökning fram till 2020 framförallt i åldersintervallen 70-74 
och 75-79 år medan gruppen äldre än 80 -89 år är relativt oförändrad.
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- Ekonomisk analys
Resursfördelning inom Vård och omsorg
Genom budgetbeslutet i juni 2012 fick Vård och omsorgsverksamheten i 
uppdrag att ta fram en modell för resursfördelning, som skulle gälla från och 
med 1 januari 2013. Ersättningsnivån ska vara direkt anpassad till den volym 
som respektive enhet ska verkställa i form av hemtjänsttimmar och 
boendedygn.
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- Sammanställning Omsorgspeng 2013- 2014

omsorgspeng  
budget 2013 
egendrift

2013 aug 
utfall

2013 pris enl 
avtal

2013 pris enl 
avtal

Kommunen Kommunen Förende Care Vardaga Kommunen Förende Care Vardaga
Kronor /  hemtjänsttimme 343 301 353 309
minus 6 % momsbidrag 21 18 21 19
Kronor /  hemtjänsttimme 363 389 322 283 366 332 290
Kronor / SÄBO dygn 1254 1199 1285 1229
minus 6 % momsbidrag 75 72 77 74
Kronor / SÄBO dygn 1200-1260 ingen uppg. 1179 1127 1373-1435 1208 1155

Budgetavviklese prognos -4000

omsorgspeng 2014 budget
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- Omsorgspeng enligt budgetberedning 2014

En genomförd granskning av ”kostnadsläget inom hemtjänsten…” av Serkon 
2012/13 visade sammanfattningsvis att det förekom kostnadsskillnader 
mellan kommunala och privata utförare. Skillnaderna kunde inte förklaras av 
lönenivåerna och inte heller entydigt av storleken på de geografiska 
områdena. Deras analys var att skillnaderna i kostnadsläge till största del 
kunde förklaras av organisatoriska orsaker inklusive skillnader i produktivitet. 
Rapporten presenterades i april 2013 och förändringar i organisationen har 
genomförts sedan dess som medför att det kan se annorlunda ut vid likande 
granskning i dag. Kostnadsskillnaderna har dock inte utjämnats utom för 
hemtjänstområde Tranås som då stack ut med mycket höga kostnader pga 
hög administration i förhållande till antal årsarbetare.
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- Kvalitetsfrågor

Öppna Jämförelser
Tomelilla lämnar årligen in uppgifter till Socialstyrelsens ”Öppna 
Jämförelser”. I januari redovisades resultat “Socialtjänst Äldre och 
funktionshindrade” för 2013 där även brukarundersökningen ingår. 
Sammanställning av resultatet finns i Bilaga 1.

Personalkontinuiteten i hemtjänsten är klart bäst inom Förenade Care som 
under 2013 hade 11 personal under en 14-dagarsperiod jämfört med 
kommunen hemtjänst som hade 18 respektive 15 personal. Se bilaga 1 tabell 
1. 

Delaktigheten och brukarnöjdheten inom hemtjänsten är överlag bra men 
entreprenörerna har lite övervikt med något högre poäng. Se bilaga 1 tabell 2.

I särskilt boende har delaktigheten i genomförandeplanen redovisats och där 
är det färre i egenregin som varit delaktiga medan utbildningsnivån däremot 
är högre i de kommunalt drivna verksamheterna. Se bilaga 1 tabell 3

Brukarna inom särskilt boende är över lag nöjda och svaren skiljer sig inte så 
mycket mellan egenregi och entreprenörer. Observera att små enheter med 
låg svarsfrekvens inte ger en helt rättvis bild. Se Bilaga 1 tabell 4.

Kvalitetsmätning
Verksamheten gör också egna kvalitetsmätningar på uppdrag av Vård och 
Omsorgsnämnden. 
Under 2012 genom fördes en omfattande verksamhetsuppföljning i samtliga 
fem särskilda boenden oavsett driftsform. Ett antal brister identifierades och 
åtgärdsplaner upprättades och i november 2013 följdes åtgärderna upp med 
ett mycket gott resultat. Både entreprenörer och kommunalt drivna boenden 
visar förbättringar inom samtliga områden som tex undernäring, 
fallprevention, vård i livets slutskede, dokumentation mm. Brinkehem har 
behov av ytterligare åtgärder för att komma ikapp övriga verksamheter. Ny 
enhetschef började i november och har påbörjat arbetet med att införa 
rutiner och arbetsprocesser som stöd i kvalitetsarbetet.
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Verksamhetsuppföljning har under 2013 för första gången gjorts inom 
hemtjänstens samtliga områden. Uppföljningen avser förebyggande arbete, 
förbättringsarbete och dokumentation. Förenade Care har hunnit längst i 
kvalitetsarbetet och har 90 etablerade rutiner som uppnår kvalitetskraven på 
utförd vård och omsorg i hemtjänsten. Vardaga (tidigare Carema) uppnådde 
56 etablerade rutiner och kommunens hemtjänst 39. Åtgärdsplaner är 
upprättade för att rätta till de brister som konstaterats.
Se Bilaga 2

Övrigt
Om beslut fattas om fortsatt drift av entreprenör kommer eventuellt en 
justering göras av hemtjänstområde Centrum för att jämna ut den geografiska 
spridningen. Frågan behöver utredas vidare och förslag kommer i så fall att 
behandlas på Vård och Omsorgsnämnden i samband med att 
upphandlingsunderlaget arbetas fram. I övrigt inga skillnader i omfattning 
jämfört med dagsläget.

LOV – lagen om valfrihet diskuteras i dagarna i samband med presentationen 
av en utredning som haft uppdraget att se över vad som kan göras för att fler 
kommuner ska införa lov och hur kvaliteten inom omsorgen kan främjas. I 
utredningen föreslås att det ska lagstiftas om införande av lov i samtliga 
kommuner men det förefaller som att det finns delade meningar. Om lov 
införs påverkar det entreprenörernas drift av hemtjänsten men det finns 
redan inskrivet i befintliga avtal och kommer skrivas in i kommande avtal.

Kontakterna med nuvarande entreprenörer har varit goda under avtalstiden. 
Kontinuerliga redovisningar av kvalitet och av att villkoren i avtalet följs har 
fungerat bra och smidigt. Sjuksköterskor och rehab-personal arbetar även i de 
områden som inte drivs i egenregi och har därmed en insyn i verksamheterna. 
I vissa utbildningsinsatser medverkar personal från samtliga verksamheter.

Vi ser att andra kommuner som nyligen gjort upphandlingar av verksamheter 
inom vård och omsorg haft svårt att få intressenter om enheterna är för små. 
Bedömningen är dock att Byavången och hemtjänstområde Centrum är 
tillräckligt en omfattande verksamhet för att vara intressant i en upphandling.
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Sammanfattning
Omsorgspengen är högre för verksamheterna som drivs i kommunal regi 
både på de särskilda boendena och inom hemtjänsten. Det 6 % 
momsavdraget påverkar dock skillnaderna till viss del vilket framgår av tabell 
ovan.
Kvaliteten är bra hos samtliga men för flertalet kvalitetskriterier är den något 
bättre hos entreprenörerna både i våra egna mätningar och i Öppna 
jämförelser.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen § 34/2014:
Kommunfullmäktige beslutar att upphandla driften av Byavången med 
tillhörande hemtjänstområde Centrum från och med 1 februari 2015.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2014:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande.

Vård- och omsorgsnämnden § 7/2014:
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta upphandla driften av Byavången med tillhörande hemtjänstområde 
Centrum från och med 1 februari 2015.

Förslag till beslut under sammanträdet
Magnus Björkman (M) yrkar med instämmande av Marianne Åkerblad (M), 
Bo Herou (KD, Leif Sandberg (C) och Anders Albäck (FP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Ida Bornlykke (S) yrkar med instämmande av Sara Anheden (S), Ida 
Abrahamsson (V), Torgny Larsson (S) och Per Skoog (S) att verksamheten 
ska gå tillbaka till kommunal regi.

Magnus Björkman (M) yrkar med instämmande av Marianne Åkerblad (M) 
och Leif Sandberg (C) som tillägg till kommunstyrelsens förslag att uppdraget 
att upphandle ges till vård- och omsorgsnämnden.

72



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 februari 2014

Justerandes sign

Forts § 36

Gerrit Hoogendoorn (MP) yrkar med instämmande av Torgny Larsson (S) 
och Per Skoog (S) att kommunförvaltningen ska lämna egenanbud i 
upphandlingen.

Magnus Björkman (M) yrkar avslag på Gerrit Hoogendoorns yrkande.
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ida 
Bornlykkes yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Ida Bornlykkes yrkande

Omröstning 1
Vid härefter verkställd omröstning avges 20 ja-röster och 15 nej-röster medan 
4 ledamöter avstår från att rösta, enligt följande:

Ja-röst: Leif Sandberg (C), Magnus Björkman (M), Mats Andersson (M), 
Bengt Högborg (C), Bo Claëson (M), Anders Albäck (FP), Anette Thoresson 
(C), Marianne Åkerblad (M), Knut-Åke Pehrsson (SPI), Per-Martin Svensson 
(M), Lena Persson (C), Lennart Johanson (M), Daniel Persson (M), Håkan 
Jönsson (C), Bo Herou (KD), Gun-Marie Burman (M), Ulrika Steiner (FP), 
Lars Jeppsson (C), Lars-Ove Hägerroth (M), Margith Svensson (M)

Nej-röst: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Per Skoog (S), Inger Åbonde 
(S), Gerrit Hoogendoorn (MP), Leif Berglund (S), Helen Bladh (S), Anders 
Throbäck (S), Helene Hall (S), Zuzanne Ljungblad (MP), Ida Bornlykke (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Ida Abrahamsson (V), Hans Larsson (S), Tina 
Bergström Darrell (S)

Avstår: Eva Olsson (SD), Håkan Malmgren (SD), Kent Olofsson (SD), Sven-
Erik Eriksson (-)

Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång 2
Ordföranden ställer proposition på Gerrit Hoogendoorns tilläggsyrkande om 
att kommunförvaltningen ska lämna egenanbud och avslagsyrkande härpå 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för avslag på Gerrit Hoogendoorns tilläggsyrkande
Nej-röst för bifall till Gerrit Hoogendoorns tilläggsyrkande

Omröstning 2
Vid härefter verkställd omröstning avges 19 ja-röster och 15 nej-röster medan 
5 ledamöter avstår från att rösta, enligt följande:

Ja-röst: Leif Sandberg (C), Magnus Björkman (M), Mats Andersson (M), 
Bengt Högborg (C), Bo Claëson (M), Anders Albäck (FP), Anette Thoresson 
(C), Marianne Åkerblad (M), Per-Martin Svensson (M), Lena Persson (C), 
Lennart Johanson (M), Daniel Persson (M), Håkan Jönsson (C), Bo Herou 
(KD), Gun-Marie Burman (M), Ulrika Steiner (FP), Lars Jeppsson (C), Lars-
Ove Hägerroth (M), Margith Svensson (M)

Nej-röst: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Per Skoog (S), Inger Åbonde 
(S), Gerrit Hoogendoorn (MP), Leif Berglund (S), Helen Bladh (S), Anders 
Throbäck (S), Helene Hall (S), Zuzanne Ljungblad (MP), Ida Bornlykke (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Ida Abrahamsson (V), Hans Larsson (S), Tina 
Bergström Darrell (S)

Avstår: Eva Olsson (SD), Håkan Malmgren (SD), Knut-Åke Pehrsson (SPI), 
Kent Olofsson (SD), Sven-Erik Eriksson (-)

Kommunfullmäktige beslutar således att avslå Gerrit Hoogendoorns 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång 3
Ordföranden ställer proposition på Magnus Björkmans tilläggsyrkande att 
uppdraget att upphandla ska ges till vård- och omsorgsnämnden och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
_________
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Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden
Socialchef Elisabet Andersson
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VON § 7 Dnr VON 2014/6

Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2015

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta upphandla driften av Byavången med tillhörande hemtjänstområde 
Centrum från och med 1 februari 2015.

Reservationer/Deltar inte i beslutet
Lars Erik Ottosson (SPI) lämnar protokollsanteckning, se bilaga.
Sejdi Karaliti (S) och Ida Bornlykke (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Sejdi Karalitis (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Byavångens servicehus samt hemtjänstområde Centrum har sedan 
upphandlingen 2010 drivits av Förenade Care. Avtalet går ut 31 januari 2015 
och det är aktuellt att fatta beslut om fortsatt driftsform from februari 2015. 
I ärendet beskrivs nuläge, befolkningsprognos, ekonomi, kvalitet och övrigt.

Nuläge/grundfakta

Särskilt boende
I Tomelilla kommun finns fem särskilda boenden: Byavången Valkyrian, 
Norrevång, Skogsdungen, samt Brinkehem. Upphandlingen avser 
boendedelen på det särskilda boendet Byavången med totalt 57 lägenheter 
med beräknat antal vårddygn på 19 674 vilket motsvarar ca 39 % av 
kommunens särskilda boenden. Boendet är organiserat i fem mindre enheter. 
27 lägenheter är avsedda för boende med demensdiagnos på avdelningarna 
Vallmotegen, Klövertegen och Lintegen.  Övriga 30 servicelägenheter är 
fördelade på två stora enheter med 15 lägenheter i varje.

VON § 7 forts.
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Lintegen drivs av Förenade Care from 15 januari 2014 och avtalsperioden ut.

Kommunens egenregi har hemtjänstlokaler samt lokaler för dagverksamhet, 
dagcentral och cafeteria och närstödscentrum i samma fastighet. Dessa 
verksamheter omfattas inte av detta beslut. 

Hemtjänst
Hemtjänsten i Tomelilla kommun är organiserad i tre geografiska områden; 
Centrum, Söder och Väster/Brösarp. Hemtjänstområde Centrum omfattar 
gator i stadsdelen Lindesborg samt Benestadförsamling. Det trygga boendet 
med nio lägenheter, 37:an, på Byavången får också sin hemtjänst utförd av 
hemtjänst Centrum. Hemtjänstlokalen finns på Byavången.

Totalt 97 personer var registrerade med en eller flera insatser under december 
2013.
 -Antal med hemtjänst       57 
-Antal med trygghetslarm       83 
-Antal med beviljad matdistribution 33 
-Antal med delegerad hemsjukvård 30

Med hemtjänst avses bistånd enligt Socialtjänstlagen till olika insatser i 
hemmet, ledsagning och/eller inköp samt delegerad hemsjukvård enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen.

Området fick under december ersättning för 1650 beviljade och delegerade 
timmar och antalet timmar på helåret beräknas till ca 18 900 vilket motsvarar 
ca 19 % av kommunens totala antal hemtjänsttimmar.

VON § 7 forts.
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Befolkningsprognos
Prognosen visar en ökning fram till 2020 framförallt i åldersintervallen 70-74 
och 75-79 år medan gruppen äldre än 80 -89 år är relativt oförändrad.
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Ekonomisk analys

Resursfördelning inom Vård och omsorg
Genom budgetbeslutet i juni 2012 fick Vård och omsorgsverksamheten i 
uppdrag att ta fram en modell för resursfördelning, som skulle gälla från och 
med 1 januari 2013. Ersättningsnivån ska vara direkt anpassad till den volym 
som respektive enhet ska verkställa i form av hemtjänsttimmar och 
boendedygn.

VON § 7 forts.
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Sammanställning Omsorgspeng 2013- 2014

omsorgspeng  
budget 2013 
egendrift

2013 aug 
utfall

2013 pris enl 
avtal

2013 pris enl 
avtal

Kommunen Kommunen Förende Care Vardaga Kommunen Förende Care Vardaga
Kronor /  hemtjänsttimme 343 301 353 309
minus 6 % momsbidrag 21 18 21 19
Kronor /  hemtjänsttimme 363 389 322 283 366 332 290
Kronor / SÄBO dygn 1254 1199 1285 1229
minus 6 % momsbidrag 75 72 77 74
Kronor / SÄBO dygn 1200-1260 ingen uppg. 1179 1127 1373-1435 1208 1155

Budgetavviklese prognos -4000

omsorgspeng 2014 budget

Omsorgspeng enligt budgetberedning 2014

VON § 7 forts.
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En genomförd granskning av ”kostnadsläget inom hemtjänsten…” av Serkon 
2012/13 visade sammanfattningsvis att det förekom kostnadsskillnader 
mellan kommunala och privata utförare. Skillnaderna kunde inte förklaras av 
lönenivåerna och inte heller entydigt av storleken på de geografiska 
områdena. Deras analys var att skillnaderna i kostnadsläge till största del 
kunde förklaras av organisatoriska orsaker inklusive skillnader i produktivitet. 
Rapporten presenterades i april 2013 och förändringar i organisationen har 
genomförts sedan dess som medför att det kan se annorlunda ut vid likande 
granskning i dag. Kostnadsskillnaderna har dock inte utjämnats utom för 
hemtjänstområde Tranås som då stack ut med mycket höga kostnader pga 
hög administration i förhållande till antal årsarbetare.

Kvalitetsfrågor

Öppna Jämförelser
Tomelilla lämnar årligen in uppgifter till Socialstyrelsens ”Öppna 
Jämförelser”. I januari redovisades resultat “Socialtjänst Äldre och 
funktionshindrade” för 2013 där även brukarundersökningen ingår. 
Sammanställning av resultatet finns i Bilaga 1.

Personalkontinuiteten i hemtjänsten är klart bäst inom Förenade Care som 
under 2013 hade 11 personal under en 14-dagarsperiod jämfört med 
kommunen hemtjänst som hade 18 respektive 15 personal. Se bilaga 1 tabell 
1. 

Delaktigheten och brukarnöjdheten inom hemtjänsten är överlag bra men 
entreprenörerna har lite övervikt med något högre poäng. Se bilaga 1 tabell 2.

I särskilt boende har delaktigheten i genomförandeplanen redovisats och där 
är det färre i egenregin som varit delaktiga medan utbildningsnivån däremot 
är högre i de kommunalt drivna verksamheterna. Se bilaga 1 tabell 3

Brukarna inom särskilt boende är över lag nöjda och svaren skiljer sig inte så 
mycket mellan egenregi och entreprenörer. Observera att små enheter med 
låg svarsfrekvens inte ger en helt rättvis bild. Se Bilaga 1 tabell 4.

VON § 7 forts.
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Kvalitetsmätning
Verksamheten gör också egna kvalitetsmätningar på uppdrag av Vård och 
Omsorgsnämnden. 
Under 2012 genom fördes en omfattande verksamhetsuppföljning i samtliga 
fem särskilda boenden oavsett driftsform. Ett antal brister identifierades och 
åtgärdsplaner upprättades och i november 2013 följdes åtgärderna upp med 
ett mycket gott resultat. Både entreprenörer och kommunalt drivna boenden 
visar förbättringar inom samtliga områden som tex undernäring, 
fallprevention, vård i livets slutskede, dokumentation mm. Brinkehem har 
behov av ytterligare åtgärder för att komma ikapp övriga verksamheter. Ny 
enhetschef började i november och har påbörjat arbetet med att införa 
rutiner och arbetsprocesser som stöd i kvalitetsarbetet.

Verksamhetsuppföljning har under 2013 för första gången gjorts inom 
hemtjänstens samtliga områden. Uppföljningen avser förebyggande arbete, 
förbättringsarbete och dokumentation. Förenade Care har hunnit längst i 
kvalitetsarbetet och har 90 etablerade rutiner som uppnår kvalitetskraven på 
utförd vård och omsorg i hemtjänsten. Vardaga (tidigare Carema) uppnådde 
56 etablerade rutiner och kommunens hemtjänst 39. Åtgärdsplaner är 
upprättade för att rätta till de brister som konstaterats.
Se Bilaga 2

Övrigt
Om beslut fattas om fortsatt drift av entreprenör kommer eventuellt en 
justering göras av hemtjänstområde Centrum för att jämna ut den geografiska 
spridningen. Frågan behöver utredas vidare och förslag kommer i så fall att 
behandlas på Vård och Omsorgsnämnden i samband med att 
upphandlingsunderlaget arbetas fram. I övrigt inga skillnader i omfattning 
jämfört med dagsläget.

VON § 7 forts.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2014

Justerandes sign

LOV – lagen om valfrihet diskuteras i dagarna i samband med presentationen 
av en utredning som haft uppdraget att se över vad som kan göras för att fler 
kommuner ska införa lov och hur kvaliteten inom omsorgen kan främjas. I 
utredningen föreslås att det ska lagstiftas om införande av lov i samtliga 
kommuner men det förefaller som att det finns delade meningar. Om lov 
införs påverkar det entreprenörernas drift av hemtjänsten men det finns 
redan inskrivet i befintliga avtal och kommer skrivas in i kommande avtal.

Kontakterna med nuvarande entreprenörer har varit goda under avtalstiden. 
Kontinuerliga redovisningar av kvalitet och av att villkoren i avtalet följs har 
fungerat bra och smidigt. Sjuksköterskor och rehab-personal arbetar även i de 
områden som inte drivs i egenregi och har därmed en insyn i verksamheterna. 
I vissa utbildningsinsatser medverkar personal från samtliga verksamheter.

Vi ser att andra kommuner som nyligen gjort upphandlingar av verksamheter 
inom vård och omsorg haft svårt att få intressenter om enheterna är för små. 
Bedömningen är dock att Byavången och hemtjänstområde Centrum är 
tillräckligt en omfattande verksamhet för att vara intressant i en upphandling.

Sammanfattning
Omsorgspengen är högre för verksamheterna som drivs i kommunal regi 
både på de särskilda boendena och inom hemtjänsten. Det 6 % 
momsavdraget påverkar dock skillnaderna till viss del vilket framgår av tabell 
ovan.
Kvaliteten är bra hos samtliga men för flertalet kvalitetskriterier är den något 
bättre hos entreprenörerna både i våra egna mätningar och i Öppna 
jämförelser.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
upphandla driften av Byavången med tillhörande hemtjänstområde Centrum 
från och med 1 februari 2015.

VON § 7 forts.

82



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2014

Justerandes sign

Förslag till beslut under sammanträdet
Sejdi Karaliti (S) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att driften av 
särskilda boendet Byavången med tillhörande hemtjänstområde Centrum ska 
återgå i kommunal drift med följande motivering. Det finns idag två större 
särskilda boenden med tillhörande hemtjänstområde i centralorten och båda 
drivs av entreprenör. Om ett av boendena drivs i kommunal regi går det att 
göra jämförelser, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt, mellan kommunal 
och privat drift. De boenden med tillhörande hemtjänstområde som idag 
drivs i kommunal regi ligger huvudsakligen utanför centralorten samt är 
betydligt mindre och är därför inte jämförbara med de två stora boendena.

Carl Malmqvist (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med förvaltningens förslag då detta är väl underbyggt.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Vård och 
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Carl Malmqvists (M) förslag.

Sejdi Karaliti (S) begär omröstning.

Vård och omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Carl Malmqvists (M) förslag.
Nej-röst för Sejdi Karalitis (S) förslag.

VON § 7 forts.
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Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2014

Justerandes sign

Omröstning
Med 4 ja-röster för Carl Malmqvists (M) förslag mot 3 nej-röster för Sejdi 
Karalitis (S) förslag beslutar vård och omsorgsnämnden att bifalla Carl 
Malmqvists (M) förslag 

Ja Nej Avstår
Ida Bornlykke (S) X
Sejdi Karaliti (S) X
Gunnel Andersson (M) X
Lars Erik Ottosson (SPI) X
Anette Olsson (C) X
Linus Mattisson (SD) X
Carl Malmqvist (M) X

4 3
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 maj 2021

Justerandes sign

Vonau § 24 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden maj 2021

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

Ärendebeskrivning

Försening av Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen samt enhetsundersökningarna inom Äldreomsorg och 
LSS
Socialstyrelsen har i brev meddelat om förseningar i undersökningarna för 
2021.

Meddelande från Inspektionen från vård och omsorg gällande tillsyn 
av hemtjänst. Ärendet avslutas
Inspektionen för vård och omsorg beslutade den 27 april 2021 att avsluta 
ärendet gällande tillsyn av Tomelilla kommuns kontroll av tillstånd för 
privata utförare av hemtjänstinsatser.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.637.
Försening av Socialstyrelsens undersökning _Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen__ samt enhetsundersökningarna inom Äldreomsorg och LSS, 
handlingsid: Von 2021.609.
Meddelande från Inspektionen från vård och omsorg gällande tillsyn av 
hemtjänst. Ärendet avslutas, handlingsid: Von 2021.607.
_________
Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Försening av Socialstyrelsens undersökning
"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt
enhetsundersökningarna inom Äldreomsorg och
LSS 2021 
Socialstyrelsen har tidigare meddelat förseningar för dessa undersökningar. Vi arbetar fortfarande med
underlaget till upphandlingen av ett konsultföretag som ska hjälpa oss att göra undersökningarna. 
 
Nuläge
Upphandlingen har nu förhandsannonserats. Avsikten är att kunna teckna avtal med ett konsultföretag i
sommar, förutsatt att upphandlingen inte överprövas. 
 
Preliminär tidsplan
Enligt en preliminär tidsplan kan inventeringar av verksamheter och individer genomföras under oktober
och november 2021 och enkätinsamlingarna starta i december 2021. Resultat från undersökningarna för
2021 publiceras då preliminärt i maj 2022. 
 
Mer information om undersökningarna hittar ni här:
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Enhetsundersökning äldreomsorg
Enhetsundersökning LSS
 
Kontakt
Välkommen med frågor eller kommentarer till:
Eva Wallin, enhetschef
E-post: Eva.Wallin@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 30 00
 
Hantering av personuppgifter
Här kan du läsa mer om hur Socialstyrelsen hanterar personuppgifter. 
 

Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm, 075-247 30 00
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BESLUT 
2021-04-27 Dnr 3.5.1-09713/2021-3 1(1)

Tomelilla kommun
      kommun@tomelilla.se

Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 MALMÖ

Telefon +46 10 788 50 00
registrator.syd@ivo.se
  

Org nr 202100-6537

Ärendet
Tillsyn av Tomelilla kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av 
hemtjänstinsatser.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
IVO anser att ärendet kan avslutas då kommunen bedöms kontrollera privata utförares 
tillstånd att bedriva hemtjänst.

Enligt uppgifter som kommunen lämnat till IVO anlitar kommunen per den 2021-03-23 en 
privat utförare av hemtjänst. IVO konstaterar att denna utförare har tillstånd från IVO att 
bedriva hemtjänst. Av uppgifterna från kommunen framgår att kommunen har kontrollerat 
att den privata utförare som nämnden anlitar har tillstånd från IVO att bedriva hemtjänst.

För att en privat utförare ska få bedriva hemtjänst krävs enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen, 
2001:453, SoL att utföraren har tillstånd från IVO. Kommunerna har enligt 3 kap. 3 § SoL 
ansvar för att systematiskt och fortlöpande säkra att insatser inom socialtjänsten är av god 
kvalitet. I det ansvaret menar IVO att det ingår kontroll av privata utförares tillstånd att 
bedriva hemtjänst.

Underlag
 Kommunens uppgifter daterade den 23 mars 2021.

Ytterligare information
Tillsynen ingår i ett nationellt projekt som omfattar samtliga kommuner i Sverige. Syftet 
med tillsynen är att granska om kommunerna kontrollerar att de privata utförare som 
anlitas för att utföra hemtjänstinsatser har tillstånd från IVO.

__________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Zlatan Pulic. Inspektören Åsa Lindberg har 
varit föredragande.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 maj 2021

Justerandes sign

Vonau § 25 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut april 2021

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – april: 159.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.638.
Delegeringsbeslut SoL och LSS april 2021, handlingsid: Von 2021.628.

_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021

Beslutskod Beskrivning Februari Mars April
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 42 65 42

4003 Tillfällig insats 2 2 5

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 2 1

4101 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL delavslag
4102 Avlösarservice 4kap1§SoLavslag
4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 11 13 8

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 7 11 8

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 7 11 7

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 4 6 4

4700 Telefonservice 4k1§ SoL bifall
4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 6 13 18

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

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 5 6 10

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 3 6 8

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 2 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 8 15 9

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 2 2

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1 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

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

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 2

6401 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS delavslag 1

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS avslag 1

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 2 1

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS delavslag
6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 2 1

6802 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag 1

6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 39 37

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag 27

 SUMMA 142 202 159
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