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

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

Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2021/2

Datum 16 augusti 2021

Dialoger och informationsärenden Von 
2021-08-26

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

Ny enhetschef LSS 1
Staffan Strandberg som är ny enhetschef inom LSS-verksamheten (LSS 1) 
presenterar sig för nämnden.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-08-16

Stöd och omsorg
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Olof Hammar

Nämndsekreterare
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

Vonau § 32 Dnr VON 2021/33

Avrapportering av ej verkställda gynnade 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, andra kvartalet 
2021

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för andra kvartalet 
2021 och att överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till 
kommunens revisorer rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 
kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna 
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska slutligen till inspektionen för vård och omsorg och till revisorerna 
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har 
rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

§ 32 forts

Vård och omsorgsnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering ske en gång per kvartal.

För andra kvartalet 2021 finns inga rapporterade nya gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader.
Det finns heller inga äldre ej verkställda gynnande beslut eller beslut som inte 
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts att rapportera om.

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt 
länge med att verkställa ett beslut

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.

6



Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

§ 32 forts

Uppföljning
Uppföljning ska enligt SoL och LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa 
avrapportering kommer avse tredje kvartalet 2021-

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för andra kvartalet 
2021 och att överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Angelica Michanek 2021-06-30, handlingsid: Von 2021.860.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

Vonau § 34 Dnr VON 2021/44

Kvalitetsrapporter Förenade Care 2021

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Förenade Cares kvalitetsrapporter 
från de båda avtalsområden Byavången/Centrum och Valkyrian/Söder. 

Ärendebeskrivning
Enligt avtalen med Förenade Care ska de förutom årsredovisningen även lämna 
halvårsrapporter. Rapporterna beskriver resultat av pågående och avslutade 
kvalitetsarbeten kopplat till lagstiftning, avtal och mål.  

Ekonomiska konsekvenser
Rapporteringen medför inga kostnader utöver budget. 

Barnperspektivet
Entreprenadområdens rapporter medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.  

Miljöperspektivet
Ärendet medför inga konsekvenser för miljöarbetet

Uppföljning
Rapporterna redovisas och läggs till handlingarna. Uppföljning utöver de årliga 
avtalsuppföljningarna är inte aktuell. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Förenade Cares kvalitetsrapporter 
från de båda avtalsområden Byavången/Centrum och Valkyrian/Söder. 
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

§ 34 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.862..

Kvalitetsrapport Byavången/Centrum, handlingsid: Von 2021.847.

Kvalitetsrapport Valkyrian/Söder, handlingsid: Von 2021.846.

_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

Vård- och omsorgsnämnden
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Kvalitetsrapport

 
Valkyrians särskilda Boende

och 
Hemtjänst Söder

Förenade Care

Period
2021-01-01till 2021-06-30

2021-07-14
Tina Persson
Verksamhetschef
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Kvalitetsredovisning för 
Valkyrians vård och omsorgsboende och hemtjänst 

område Söder

Verksamheten Valkyrian Vård och omsorgsboende samt Hemtjänst Söder drivs 
sedan 2016 på entreprenad av Förenade Care. Från 2020-02-01 är avtalet förlängt till 
2023-01-31. Undertecknad arbetar som verksamhetschef för både Valkyrian boende 
och hemtjänst Söder.

Covid-19 Pandemi
Under mars månad 2020 startade den pandemi som vi fortfarande hanterar på våra 
verksamheter. Detta har inneburit många åtgärder på boendet, men även 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. 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.

- Under första halvåret så har de rutiner som tidigare skapats för säkra besök 
fungerat bra. Anhöriga har bokat besöken till sina anhöriga via enheterna. 
Fram emot sommaren så har det inte behövts boka besök, men många har 
fortsatt med det ändå.

- Länk om nytt utbildningsmaterial av Basal vårdhygien samt film har skickats ut 
till all personal i form av månadensutbildning, personalen återkopplar sedan 
via ett foto när de genomfört den. Därefter skrivs den in i den individuella 
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utbildningsmappen.  Vi har även aktivt arbetat med hygien, alla frågor och 
annat på APT/enhetsmöte.

- Under våra introduktionsdagar för tim-/ semestervikarier har vi bland annat 
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 några 
gånger under våren.

- Hygienombud har genomfört tystmätning av basal hygien vid ett par tillfälle 
under våren. 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. Men de har kommit tillbaks under våren vilket vi är glada 
för.

-  Möte digitalt mellan VC på Valkyrian och Byavången samt MAS och HSL 
enhetschefer 1 gång/vecka har fortsatt under våren.

- 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.
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Då vi uppmanat att personalen ska stanna hemma vid minsta symtom, så har 
korttidsfrånvaron varit högre än normalt r/t covid symtom under våren. Personalen 
har skickats för provtagning i Ystad x flera vid symtom.
Under v 5 fick vi på Valkyrian vår första boende som var positiv covid. Därefter 
drabbades andra på enheten, både boende och personal. Täta kontakter med 
sjuksköterska, MAS och Vårdhygien hölls och vi inledde provtagning för smittspårning 
varje vecka av alla boende och all personal. Under v 7 fick vi en boende till som var 
positiv covid på annan enhet, ingen annan var positiv på den enheten. Vi tog in 
extern bemanningsundersköterska som extra resurs under en kort period.

Alla rutiner/riktlinjer, även våra lokala rutiner, fungerade på ett bra sätt med hur vi 
skulle hantera ett utbrott. Det var en tuff period, både personal- och känslomässigt 
för alla inblandade under vårt covid utbrott. Ledningen har haft många samtal med 
personal och anhöriga under denna tid. Vi kallade även all personal från den enhet 
som drabbades av att några boende tyvärr gick bort under en kort tid till stödsamtal.
Under v 9 kunde vi öppna upp igen på Valkyrian.

I hemtjänst Söder har vi under våren haft en personal som varit positiv i covid, ingen 
brukare.

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, våra 
boende/brukare och anhöriga.

Hållbar utveckling
Nätverket på boendet har stärkts upp för att boende bättre ska kunna koppla upp 
sig digitalt. Detta har medfört att fler boende har börjat använda digitala lösningar 
för att hålla kontakt med sina anhöriga.

På Valkyrian har vi köpt in en ”padda” för att de boende som inte har egen, lättare 
ska kunna hålla kontakt med sina närstående på ett enkelt sätt via Lifesize, Skype 
eller facetime. Denna är placerad på grön enhet för att den ska vara nåbar även 
när ledningen inte är på plats.

Alla enheterna har fått nya smart tv-apparater för att kunna se ett utökat utbud av 
exempelvis filmer mm.

Swedlock, som är ett säkerhetssystem för att säkerställa läkemedelshanteringen på 
boendet, har vi nu arbetat med lite mer än två år. Personalen har ett personligt kort 
som de låser ut en låser ut nyckel med i början av arbetspasset, denna används 
sedan och loggas under all användning vid läkemedelshanteringen under 
arbetspasset. Innan personalen avslutat sitt arbete låses nyckeln in igen för laddning. 
Detta ger en möjlighet till loggkontroller till exempel vid avvikelsehantering.
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Vi har upplevt problem kring att nycklarna lätt går sönder samt ställt frågan till 
kommunen hur det ska fungera vid ett strömavbrott, då det inte finns någon backup 
till detta och då kommer vi inte in i läkemedelsskåpen, ingen återkoppling ännu 
gällande detta.
Efter en incident under våren då databoxen i nyckelskåpet gick sönder och inga 
läkemedelsnycklar kunde tas ut eller sättas tillbaks, valde vi att själva beställa och 
bekosta en nödnyckel. Nödnyckeln säkerställer att vi kommer in i alla 
läkemedelsskåp vid ett strömavbrott eller andra fel på nyckelskåpet.
Reflektion: Fortfarande bokar kommunens sjuksköterskor tid hos gruppledare på 
Valkyrian eller Byavången för registrering av sina kort då ingen har denna behörighet 
på kommunen. Är även viktigt att korten avregistreras. Vi har även upptäckt att det 
inte går att se vilken som haft korten tidigare, mellan vilken tidsperiod, detta gör det 
svårt att utreda avvikelser på sjuksköterska av exempelvis läkemedel. Meddelat 
enhetschef för sjuksköterskegruppen detta tidigare.

På Valkyrian använder vi oss aktivt av vårt Instagramkonto för att lägga upp bilder 
på vad som händer på boendet. Detta har vi aktivt försökt att marknadsföra så 
mycket som möjligt vid vår kontakt med närstående.
Förenade Care har även en nationell Facebook sida.

Under våren har Nyby appen introducerats i hemtjänsten. Gruppledare har deltagit 
på flera digitala möten. Vi har ingen som ännu provat på detta.

Digitala nyckelskåp har köpts in under våren till både Valkyrian och till hemtjänst 
Söder. Detta känns tryggt och bra att alla nycklar kan spåras på ett enkelt sätt.

Vi har under våren startat upp ett nytt schemaplaneringssystem, Quinyx, för båda 
verksamheterna. Enklare hantering och inte lika tidskrävande som tidigare system.

I hemtjänsten använder vi oss av planeringsverktyget Intraphone sedan tre år tillbaks. 
Fungerar på ett säkert och bra sätt.

Vi använder oss aktivt av olika webutbildningar och ser en fördel med att detta kan 
användas på ett enkelt sätt.

Delaktighet och egenmakt
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2020 visade avseende Valkyrian, på 
ett resultat med en sammantagen nöjdhet på 75 % av sitt äldreboende. Att 
personalens bemötande visar på ett resultat på 100 % är glädjande.

Resultatet sammantagen nöjdhet för hemtjänst Söder visade på 89 %. Även här är 
det trevligt att vårt arbetssätt gett resultat i form av att brukarna känner sig 100 % 
nöjda med bemötandet från personalen.

Verksamheten har tidigare under året skickat in analys och handlingsplan utifrån 
resultatet av den nationella brukarundersökningen till Tomelilla kommun.
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I informationsfoldern ”Välkommen till Förenade Care Valkyrian vård och -
omsorgsboende” finns information om Förenade Cares kvalitetspolicy, vår profil och 
personal. Det framgår hur du kan påverka din vardag, om vad kontaktmannaskap 
innebär samt lite allmän information t.ex. om vad du behöver har med dig till 
boendet. I foldern framgår var du kan lämna klagomål och synpunkter både till 
Förenade Care och till Tomelilla kommun, vilket även informeras vid anhörigträffar. 
Liknande information, men anpassat för hemtjänstens brukare, finns i Hemtjänst 
Söders informationsfolder som lämnas ut till nya brukare. Vi betonar att det är viktigt 
för oss att få ta emot både positiva och negativa synpunkter så detta finns med i 
vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
 
Vi har boenderåd tre till fyra gånger per år på Valkyrian, där synpunkter och 
önskemål tas upp. Verksamhetschef och gruppledare håller i dessa möte för att de 
boende ska kunna prata fritt och inte känna sig i obekväma. Exempelvis diskuterar vi 
kring maten, måltidsmiljö, aktiviteter, fester/ kalas, boendemiljö, ensamhet med 
mera. 

Viktigt att genomförandeplan är aktuell och uppdaterad så att det framgår hur den 
boende/brukaren önskar få sina insatser utförda.

Trygghet och hälsa
På Valkyrian har arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert fortsatt under våren med 
registrering och uppföljningar av gruppledare, tyvärr har det under våren brustit i 
delaktighet och kontinuitet från sjuksköterskor.
Under vintern 2019/våren 2020 påbörjades arbetet med kvalitetsregistret BPSD på 
demensenheterna på Valkyrian. Administratörer har utbildats på boendet via 
Förenade Care. Tyvärr slutade den sjuksköterskan som var driven i detta och ingen 
annan har tagit vid. Detta har resulterat i att vi inte arbetar lika aktivt med detta som 
tidigare.

I hemtjänst Söder utförs kontinuitetsmätning 2 gånger/år, vår och höst. Våren 2021 
visade resultatet på medelvärde 11. Samma som hösten 2020, vilket visar på att det 
arbetssättet som vi jobbar med ger ett positivt utfall. Detta skapar en trygghet för 
våra brukare att det är känd personal som besöker dem. Under våren 2021 har vi inte 
erhållit något material från uppdragsgivaren, utan det är höstens resultat som 
kommer att redovisas till kommunen.

På demensenheterna har vi satt upp ett fotografi av den boende med 
personnummer på insidan av den boendes läkemedelsskåp. Detta för att skapa en 
trygghet med att exempelvis läkemedel ges till rätt person, men även för om den 
boende avviker från boendet så finns ett nytaget foto.

Kvalité och egenkontroller
Under våren har tre stycken i personalen börjat att studera till undersköterskor via 
Äldreomsorgslyftet via Tomelilla kommun på 50 %. 
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Arbetskläder finns tillgängligt för all personal. Vikten av att bära korrekta arbetskläder 
har lyfts kontinuerligt till all personal på APT och enhetsmöte och verksamheten ser till 
att det finns korrekt arbetsdress till alla i personalgruppen. Klädombyte i 
personalgruppen sker varje dag innan arbetspasset börjar samt innan hemgång, 
omklädningsskåp i personalrum samt förråd av arbetskläder finns tillgängligt. 
Personalkläder tvättas och fylls på varje dag av nattpersonal. Tvättkorgar finns i 
respektive omklädningsrum.

Omvårdnadspersonal dokumenterar arbetsanteckning samt social dokumentation i 
kommunens dokumentationsprogram Magna Cura. 
Kontroll av inloggning i Magna Cura för omvårdnadspersonal samt gruppledare görs. 
Antal gånger varje individ har varit inne i Sol för läsning eller dokumentation 
registreras och vid brist sker ett motiverande samtal som dokumenteras. 
Kontroll av ordning samt handhavande av HSL och Sol pärmar sker slumpmässigt för 
att säkerställa att innehållet är aktuellt.

Alla genomförandeplaner på Valkyrian och hemtjänst Söder kontrolleras av 
gruppledare så att de följer tidsramen i gällande avtal.

Tyst uppföljning av tillämpningen av de basala hygienrutinerna har genomförts där 
resultatet redovisades vid APT. Resultaten hade förbättrats sedan tidigare kontroll.
Hygienombud finns på alla enheter, bland nattpersonal samt i hemtjänsten. Blankett 
där personal förbinder sig att följa basal vårdhygien finns för all personal, gäller såväl 
ordinarie personal som vikarier, elever och nyanställda. Extra stor vikt av att följa 
gällande hygienrutiner har betonas och lyfts på flera extra personalmöte under 
våren, relaterat till den pandemi som råder. All personal har fått ta del av och 
arbetat med det utbildningsmaterial som tagits fram av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska i kommunen samt det material som vi inom Förenade Care har.

Ansvarsområden med skriftligt dokumenterat uppdrag finns för internrevisorer, 
kostombud, inkontinens/hygien ombud, aktivitetsombud, anhörigombud, 
miljöombud m fl. Regelbundna möten med dessa sker där uppdragets utförande tas 
upp, dokumenteras och planering framåt sker.

Värdegrundsarbetet pågår ständigt. Personalen har genomfört Socialstyrelsens 
webbutbildning för värdegrundsarbete. Även nyanställda får denna utbildning till sig. 
Värdegrundsledare finns för att bland annat vägleda personalen.

Verksamhetschef och tre gruppledare är närvarande och vid behov stöttande 
under dagtid vardagar i omvårdnadsarbetet, verksamhetschef i beredskap finns 
tillgänglig mellan kl 16-08 på vardagar samt helger och alla röda dagar.

Nattfasta/ BMI
Den ofrivilliga nattfastan mäts två gånger under året enligt Förenade Cares 
egenkontroll. Tidigare har det skickats till uppdragsgivare men inget som efterfrågas 
längre. 
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Alla boende på Valkyrian som inte har tackat nej enligt GFP, erbjuds kvällsmål eller 
nattmål. Sover den boende så väcks hen inte för ett nattmål. På boendets 
demensenheter har vi behållit nattfastebok där personalen varje dygn skriver upp 
kvällsmål och nattmål för varje boende, så att dagpersonalen vet när den boende 
fick sista målet innan frukost. Detta har medfört en bättre överblick och minimerar 
risken att nattfastan överskrids.
Boende erbjuds även en förfrukost på sängkanten när den boende vaknar innan 
hen eventuellt gör morgontoalett före frukost.
En tydlig information om nattfasta har lämnats ut till alla enheter samt till 
nattpersonalen i form av en power point. Här finns lite kort om nattfastans betydelse, 
vad som behövs för att bryta nattfastan, munhälsa, exempel på vad man kan ge 
den boende samt strategier för att öka aptiten hos våra boende. Under hösten 
kommer vi att på APT fortsätta att arbeta med nattfasta, kost och måltider.
Vid teamträffar så lyfts nattfastan där måttet kopplas till BMI och hur 
självbestämmande och integritet kan påverka.

Nattfastemätning vecka15, år 2021

Noteras kan att en allt för låg nattfastetid kan tyda på nattlig oro. 
Det vi kan se/uppmärksamma är att tiden från dygnets första mål på natten till 
frukost, ibland är längre än det som mäts enligt riktlinjer här.
 
Längd- och viktkontroll erbjuds vid inflyttning. Vikt kontroller sker av alla boende en 
gång per månad och rapporteras till omvårdnadsansvarig sjuksköterska via MC 
meddelande. BMI följs upp via senior alert och vid BMI under 22 upprättas 
nutritionsplan med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Alla boende med BMI under 
22 har kontakt med omvårdnadsansvarig sjuksköterska för aktuell nutritionsplan och 
följs upp på teamträffarna. Personalen har i sitt ansvar att följa de boendes aptit och 
eventuellt försämrade kostintag samt i sådant fall kontakta omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska. 

Kost och måltider
Kostombuden har haft tre möten tillsammans med verksamhetschef under våren (ett 
blev inställt då vi hade covid på boendet).

Avdelning Nattfasta
(timmar)

Blå 9,67och 10,9
Grön 7,1 och 

7,6
Aprikos 
(demens)

10,1 och 
7,77

Gul 
(demens)

6,3 och 
5,7

Snitt 8,29 och 
7,99
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Matsvinnsmätning har genomförts två gånger under våren, 4 dagar per gång, då 
detta är ett av Förenade Cares miljömål. Det vi ser är att högst matsvinn är till 
lunchen som kommer från Kastanjeskolan. Personalen är aktiva med att skicka 
lappar med mat vagnarna tillbaks om de boende/personalen vill framföra något till 
köket.

På Valkyrian har vi fortsatt en servicepersonal placerad på grön enhet. Hon finns i 
köket på morgonen kl 07.30-12.00, måndag till fredag, när de boende till exempel 
ska äta frukost.
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 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.
Denna servicepersonal frilägger tid för omvårdnadspersonalen som de kan använda 
på annat sätt till de boende. 
På demensenheterna finns alltid en personal som har kökstjänst.
Vi ser en positiv utveckling av våra kökstjänster då det nästan dagligen bakas på 
enheterna, läggs tid på mellanmål och dukningar.

En personal från varje enhet samt en från natten är kostombud. Vi har ett 
huvudkostombud i kostgruppen som håller i kontakten med företagets dietist samt 
informerar på APT till sina kollegor.

Egenkontrollen på enheterna i köken och andra förvaringsutrymme i januari visade på 
ett bra resultat. Fanns lite material som förvarades på fel plats och som flyttades till rätt 
plats. Efterkontroll visade på att de brister som fanns rättats till.

Miljö
Miljöombud kontrollerar kemikalier och att säkerhetsblad är uppdaterade 
regelbundet under året på alla enheter.
Vi ser att personalen är uppmärksamma på den riktade sopsorteringen som vi har i 
personalens lunchrum samt på alla enheter och storstugan. En av vår servicepersonal 
som även fungerar som vaktmästare, ser till att miljövagnarna på enheterna töms 
varje morgon till respektive sopkärl i soprummet.

Under våren har vi fått be om fler sopkärl då de befintliga inte räckt till. Detta var främst 
under covid utbrottet på boendet. Dessa sopkärl placerades utanför boendet. 
Kontakt togs med ÖsterlenHem då de stod utanför fönstret till en av våra boendes 
lägenhet. Sedan de sopkärlen med brännbart avfall tagits tillbaks, så finns det nu bara 
extra kärl till papp/tidningar utomhus. Tanken som lyfts mellan ÖsterlenHem och 
Tomelilla kommun är att det ska byggas ett sophus vid infarten till Valkyrian där alla 
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sopkärl ska förvaras. Har ingen kännedom om var i processen detta befinner sig för 
närvarande.

Aktiviteter och utevistelse
Aktiviteter erbjuds två gånger om dagen måndag till fredag och en gång om dagen 
lördagar och söndagar. I den boendes GFP dokumenteras önskemål om antal 
promenader/utevistelse. Egen tid erbjuds av kontaktperson eller dess ersättare varje 
vecka. Även vår servicepersonal finns till hand för egen tid till de boende. Vi har en 
del boende som inte önskar delta i några aktiviteter alls. Medelåldern är hög 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. 

Gruppledare på Valkyrian är mycket drivna och engagerad i aktiviteter och 
verksamhetschef stöttar upp och deltar så ofta det finns möjlighet. Ledningen anser 
att det är ett viktigt inslag i vardagen för de boende. 
Sedan pandemin bröt ut har vi haft aktiviteter på respektive enhet istället för att 
blanda de boende. Lite längre fram på vårkanten när restriktionerna lättade så 
började vi med att de boende kunde ha aktiviteter våningsvis.
Servicepersonal på grönenhet är även delaktig i de aktiviteter som är inplanerade, 
samt så håller hon i sittgympan på respektive enhet som önskats av de boende via 
boenderådet. Musik och material har skapats till detta. 
Bingo på torsdagseftermiddagar är mycket uppskattat av de boende och vinsterna 
är många som delas ut.
Högläsning av olika böcker är en omtyckt aktivitet och diskussionerna kan bli många 
och långa. Det är oftast vår vaktmästare/allt i allo som håller i detta på 
serviceenheterna på eftermiddagarna.

Nedan följer några av vårens aktiviteter:
Under våren har Covid-19 pandemin gjort så att vi fått ställa in våra planerade 
aktiviteter som vi brukar ha till vår stora sorg. Men vi har fått tänka om och hitta 
andra sätt för våra aktiviteter som vi kunnat genomföra. 
Den traditionella äggarullningen i Storstugan med boende genomfördes till påsk 
med behörigt avstånd enhetsvis. Ett noggrant äggarullningsschema fanns och varje 
enhets äggadrottning-/kung kunde krönas.
Vi har haft enskilda ledsagningar till kyrkogården då några boende gärna vill besöka 
någon gravplats.
Bowling på innergården eller i korridoren är uppskattat, samt att måla och rita fritt 
eller efter mönster.
Då vi inte kunnat ha djurensdag så har personalen tagit med sina hundar för besök 
och det har resulterat i flera hundpromenader för de boende som önskat det.
Vi har fått några nya större odlingslådor från ÖsterlenHem som placerats i 
trädgården på demensenheterna. Potatis, tomatplantor, grönsaker, kryddor och 
blommor har satts/såtts och sedan har några av de boende på demensenheten 
tagit sig an uppgiften att vattna och rensa.
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Under våren har vi haft Förenade Cares utflyktsbuss två gånger, en vecka åt 
gången. Vi har bara tagit med 2-3 boende åt gången från samma enhet. 
Upplägget har fått bli lite annorlunda denna vår med exempelvis rundturer till skog, 
sjöar, havet, kostallet samt uppskattade önskerunder till olika hemtrakter. Eftersom vi 
inte kunnat besöka några fik så har det varit fikakorg med på turerna.
Kyrkan har varit här och haft en sång stund på innergården, blev en fantastisk 
akustik.
I juni återupptogs gudstjänsterna en gång per månad till glädje för våra boende.

Larm
På Valkyrians boende testas trygghetslarmen en gång per månad, detta signeras på 
checklista och det är kontaktmannen som ansvarar för detta. Vid behov alternativt 
slumpvis kontrolleras larmjournal angående inställelsetid, närvaromarkering samt att 
kontroll av larmfunktion har utförts. 

Larmfunktionen vid Hemtjänst Söder kontrolleras enligt rutin regelbundet via SMP.

Internkontroll
Arbetet med att fastställa verksamhetens rutiner pågår under hela verksamhetsåret 
och internrevisorer uppdaterar rutiner enligt av kvalitetsansvarig fastställd tidsplan. 
Internrevisionsmöte hålls fortlöpande under året.
Egenkontrollprogram gällande avdelningskök finns och signeringslistor för åtgärder 
som utförs dagligen, var vecka, var månad och vart kvartal kontrolleras av 
kostombud. 
Internkontroller sker i enlighet med verksamhetens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.

Beläggning och genomförandeplan
Valkyrian
Vi har under första halvåret 2021 haft betydligt mindre beläggning på demensenhet 
mot förra året. Några boende på en demensenhet avled och halva enheten stod 
tom. Även på serviceenheterna har det varit mindre beläggning än tidigare. 
Växelvårdsplatserna på serviceenheterna har haft ca 61 % beläggning. 

Ej belagda dygn
Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Totalt
Demens 14 26 152 125 62 7 386
Service 30 44 79 93 34 27 307
Vxlvård 31 32 22 25 21 9 140
Totalt 75 102 253 243 117 43 833

Totalt har vi under årets första sex månader haft 833 dygn då boendet haft ledig 
lägenhet. Vid kontakt med Tomelilla kommun under våren så har vi fått till oss att det 
inte fanns någon kö/efterfrågan till särskilt boende. Ystad kommun hyr en lägenhet 
fortfarande på en demensenhet via Tomelilla kommun hos oss.
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Antalet utflyttade på grund av dödsfall har under årets första sex månader varit 15 
boende.  

Vi har under första halvåret upprättat 12 stycken nya genomförandeplaner 
(inflyttningar samt korttid och växelvård) samt utfört 42 stycken uppföljningar. 
Boendes egna önskemål framkommer i genomförandeplanen. Ibland vid svår 
sjukdom eller kognitivt nedsatt funktion får närstående eller omvårdnadspersonal 
uttrycka vad boende/brukaren skulle ha önskat om detta hade varit möjligt. Vi lyfter 
även med de boende och närstående, betydelsen av att göra en levnadsberättelse 
som komplement till genomförandeplanen.

Hemtjänst Söder
Kundunderlaget med beslutade timmar under årets första månader har legat 
betydligt lägre än förra året. Först i juni ökade det något.

 
Hemtjänst Söder 
20121

jan 1 178,23
feb 1 254,02
mar 1 261,05
apr 1 302,23
maj 1 260,58
juni 1 510,02

Alla kunder som har hemtjänstinsatser utöver matdistribution och/ eller larm har en 
uppdaterad genomförandeplan inom tidsram. 
Antalet nyupprättade genomförandeplaner är 15 stycken och uppföljningar 30 
stycken under perioden. Det finns också upprättade riskbedömningar gällande 
arbetsmiljö som följs upp var sjätte månad alternativt vid förändring. 

Trygg Hemma
Arbetsmodellen Trygg Hemma har gemensamt arbetats fram mellan Tomelilla 
kommun och Förenade Care, uppstarten var den 4 maj 2020. Hemtjänst Söder har 
haft 5 brukare med beviljade insatser enligt modellen under årets första sex 
månader.
Den utbildning som rehab ansvarat för gällande denna arbetsmodell har fortsatt 
vara pausad under våren.

Klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter har inkommit till verksamhetschef, dessa har besvarats 
skyndsamt och vid behov i dialog med uppdragsgivare. 

Valkyrian
Nio synpunkter har inkommit under denna period, varav tre av enbart positiv 
karaktär.
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En gäller att en boende ville gå på toaletten på natten och hen fick vänta. Åtgärd: 
Kontroll av larmlogg och närvaromarkering i lägenhet. Samtal med berörd personal, 
enligt dem har de varit hos den boende och hjälpt hen på toaletten. Kontrollen visar 
att personal varit närvarande flera gånger under natten hos den boende.

En synpunkt inkommer från anhörig och rör boendes sätt att förflyttas. Åtgärd: 
Kontaktar anhöriga och rehab samt kallar till fysiskt möte. Tre anhöriga, den boende, 
gruppledare, verksamhetschef samt rehab personal närvarade. Alla frågor kunde 
ställas och besvaras på ett enkelt sätt. Anhöriga nöjda med mötet och 
återkopplingen.

En synpunkt, inkommen från anhörig via vår uppdragsgivare vid vårt covid utbrott på 
boendet, gällde lite blandade frågeställningar ex om bemanning och bedömningar 
av sjukdomstillstånd. Anhöriga skrev att de generellt var mycket nöjda med 
personalen på Valkyrian. Åtgärd: Enskilda samtal med all berörd personal för att 
samla in information. Kontakt med berörda sjuksköterskor, enhetschef för 
sjuksköterskorna, MAS samt socialchef. Verksamhetschef hade även samtal med 
anhörig. Därefter skickades ett mail kring vad som framkommit i utredningen från 
verksamhetschef till anhöriga och uppdragsgivare.

En synpunkt inkom från anhörig till en växelvårdsboende att väntetiden vid larm 
upplevdes som lång samt att den boende skulle vara ute mer i 
gemensamhetsutrymmena. Anhörig påtalade även att personalen var underbar på 
enheten. Åtgärd: Verksamhetschef kontaktade anhörig för samtal samt hade ett 
samtal med boende. Boende hade eget önskemål om att komma in på rummet och 
helst vila istället för att vistas i gemensamhetsutrymmena. Loggkontroll och 
närvarokontroll gjordes över hela vistelsen och i något fall var svarstiden lite längre. 
Diskuterat med personalen på enheten om vikten av att närvaromarkera och 
besvara larm skyndsamt.

En synpunkt inkom via uppdragsgivare från god man. Var lite olika saker som god 
man fått till sig från boende att det inte fungerade på boendet. Åtgärd: 
Verksamhetschef kallar omgående till ett fysiskt möte efter samtal med god man. 
Närvarande var boende, god man, två sjuksköterskor, enhetschef för 
sjuksköterskorna, gruppledare samt verksamhetschef. Verksamhetschef började med 
att läsa upp inkommen synpunkt då den boende inte visste fullt vad som stod i den. 
Vid mötet kunde vi inse att det fanns olika versioner på händelser som tagits upp. 
God man och boende var nöjda med mötet.

En synpunkt inkommer från anhörig till boende gällande omvårdnaden av boende, 
frågor om läkemedel och annan typ av rullstol. Åtgärd: Samtal med boende för hens 
upplevelse, samt samtal med berörd personal för att få en uppfattning om vad 
personalens upplevelse var. Det som framkommer är att det blivit brist i 
kommunikationen, brist i förståelse att en personal var ny vikarie och ville rådfråga 
ordinarie personal innan svar gavs. Eventuellt har det varit en otydlighet i samtalet 
eller slarvigt uttryckt. Fysiskt möte med anhörig som efter ett långt samtal är nöjd med 
utredning och åtgärder.
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Tre positiva synpunkter har inkommit. En gäller att boende tycker det är så fint i köket 
med dukning och blommor. En kommer från anhörig till en växelvårdsboende som 
ville framföra att hennes mor var väldigt nöjd efter sin vistelse hos oss på Valkyrian. 
Den tredje kommer med från anhörig till växelvårdare som är mycket nöjd med 
ledningens planering, både växelvård och i hemtjänsten, samt att alla har ett 
professionellt bemötande.

Hemtjänst Söder
Nio stycken synpunkter har inkommit denna period, varav alla är av positiv karaktär.

Dessa har inkommit via telefonsamtal och möte från brukare, anhöriga och Tomelilla 
kommuns Silviasyster. Brukare och anhöriga är väldigt nöjda med personalen som får 
mycket beröm för sitt bemötande, omhändertagande, värme och kärlek, proffsiga 
insatser samt att de är lyhörda för brukarnas behov och är snälla och trevliga. Även 
ett tack till personalen i Ystad Allehanda har satts in.

Reflektion/analys: Alla synpunkter och klagomål som inkommer lämnas till 
verksamhetschef som handlägger ärendet i dialog med gruppledare och andra som 
är involverade i händelsen.
De synpunkter och klagomål som inkommer har framförts till personalen på APT och 
som meddelande i MC.

Avvikelserapport social karaktär
Valkyrian
Det har inkommit sju omvårdnadsavvikelser under årets första sex månader. En av 
avvikelserna gäller att en boende på demensenhet gått i skåpen på i köket på 
enheten, så ser den inte som en socialavvikelse.
En gäller att en kateterpåse inte bytts inom tidsram. Åtgärd: Samtal med personal på 
enheten om vikten av att kontrollera/observera när det är tid för byte.
En visar på att en boende inte fått sitt inkontinensskydd bytt i tid. Åtgärd: Samtal med 
berörd personal.
En gäller att en kateter på en boende missats att bytas av sjuksköterska. Åtgärd: 
Kontakt med sjuksköterska som har ansvar för byte av kateter.
En gäller att en boende hade en viktnedgång under en längre tid. Åtgärd: 
Utredningen visar att viktresultat skickats till sjuksköterska flera gånger. Varken 
omvårdnadspersonal eller sjuksköterska reagerat. Samtal med all personal om hur 
viktigt det är att observera kring vikt och nutrition. Beställer numera hem ett komplett 
berikningspulver istället för enbart proteinberikning.
En gäller en boende som fått ett trycksår. Åtgärd: Vändschema och byte till en ny 
tryckavlastande madrass.
En gäller att personal inte får kontakt med sjuksköterska. Åtgärd: Avvikelse skickad till 
ansvarig chef.

Hemtjänst Söder
Det har inkommit nio omvårdnadsavvikelse under årets första halvår.
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En gällde att det inte fanns någon omvårdnadsplan hos en brukare. Åtgärd: Kontakt 
med sjuksköterska som ordnade en sådan.
En gällde att sjuksköterskan inte bar munskydd i patientnära arbete. Åtgärd: 
Avvikelse skriven och skickad till ansvarig chef som haft samtal med berörd 
sjuksköterska.

De andra sju avvikelserna gäller när annan verksamhet haft ansvar för insatserna.

Reflektion/analys: Enligt rutin informeras all personal om Lex Sarah vid nyanställningar, 
introduktion samt årligen på APT vid årets början. All personal skriver årligen under 
blanketten för Lex Sarah att de tagit del av den informationen som står där. Även 
Socialstyrelsens film om Lex Sarah visas.
Händelser tas regelbundet upp på APT, handledningar och teamträffar för att vi 
tillsammans ska kunna skapa en så trygg miljö som möjligt.
Genom att diskutera uppkomna händelser så ökar medvetenheten av vikten att 
händelser anmäls och utreds enligt gällande föreskrifter och vi ser ständiga 
förbättringsområde.

HSL avvikelser
Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner och följs upp och orsaks utreds 
enligt denna. Åtgärder och uppföljning av avvikelser görs med berörda parter, på 
enheternas träffar, teamträffar och APT enligt rutin. 

Interna avvikelser skrivs och utreds i journalsystemet Magna Cura enligt riktlinjer från 
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).
Externa avvikelser skrivs på Tomelilla kommuns egen blankett och skickas till MAS för 
vidare handläggning.

E-Signering av HSL insatser infördes till sommaren 2020, till exempel signering av 
läkemedel, träningar mm, detta sker i en nedladdad app i mobiltelefoner, e-
läkemedel. 
Reflektion/analys: Ett bra sätt att kvalitetssäkra hanteringen av HSL insatser. Det som 
uppkommit som problem har till större delen varit handhavandet, till exempel 
nedräkning av narkotiska läkemedel.

Valkyrian
Antal fall under perioden på Valkyrian har varit 94 stycken fördelat på 24 personer.
Reflektion/analys: Personal har aktivt samarbetat med HSL/rehab personal kring 
dessa. Många av dessa ”fall” på demensenhet har varit att den boende kanat ner 
från säng eller stol. Nästan hälften av fallen var på en serviceenhet där en boende 
flera gånger per dag slängde sig/kasade från säng eller stol.

Läkemedelsavvikelser har varit 45 stycken på boendet varav sjuksköterskor har varit 
inblandade i 6 stycken. 
Reflektion/analys: Felräkning i e-signering står för 29 st. Vi har lyft och diskuterat med 
både personal och sjuksköterskor kring detta. Under första halvåret har det varit lite 
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turbulent med sjuksköterskor på Valkyrian vilket skapat osäkerhet och otrygghet för 
både boendets personal samt för sjuksköterskegruppen. 

Hemtjänst Söder
Antal fall i hemtjänsten har varit 70 stycken fördelat på 33 personer.
Reflektion/analys: 40 av fallen har skett dagtid, övriga har skett under natten. 
Personalen samarbetar med HSL/rehab personal kring dessa.

Läkemedelsavvikelserna har varit 19 stycken i hemtjänsten, varav sjuksköterskor varit 
delaktiga i 9 av dem, 5 kommer från när annan verksamhet haft ansvar.
Reflektion/analys: Av de läkemedelsavvikelserna som registrerats i hemtjänst Söders 
område under januari – juni 2021, totalt antal 19, så berör det 11 tillfälle av vår insats. 
Även i hemtjänst Söder har det varit lite turbulent med dålig kontinuitet och hög 
arbetsbelastning i sjuksköterskegruppen, vilket skapat otrygghet för brukare och 
personal.

En medicinteknisk avvikelse. Detta då en sjuksköterska satte en v-sond utan 
läkarordination.

Höftbyxor erbjuds personer som faller efter dialog med rehab team.

På boendet är gruppledarna alltid med på morgon rapporten på enheterna och för 
då en aktiv kommunikation med personalen hur de lägger upp sitt arbete och den 
dagliga planeringen. I hemtjänsten går gruppledare igenom dagens insatser på 
morgonen och sedan finns hon tillgänglig via telefon eller på kontoret för stöd och 
råd. Gruppledarna har gett mycket stöd och hjälp löpande av e-signeringen, då det 
uppkommit problem i hanteringen och i systemet.

Avvikelser
Omvårdnadspersonal är mycket aktiva och vakna med att skriva både medicinska 
och sociala avvikelser, därför upplevs mörkertalet som litet. 
Avvikelserådet har planerade möte för att gå igenom avvikelser som inkommit. 
Avvikelser tas upp med personalen på APT/enhetsmöte för diskussion. Även 
meddelande i Magna Cura sker när så behövs.
Ledningen är tydlig till personalen med att det är viktigt att skriva avvikelse, så att 
utredningen kan visa vad som skett och att man på så vis kan lära sig något av det 
som hänt. Ett viktigt redskap i vårt förbättringsarbete i verksamheterna.

Bemanning
Det har varit en liten omsättning av personal under våren. Ett par med fastanställning 
har valt att pröva något nytt. Några timvikarier har slutat eller avslutats. Ny rekrytering 
av timvikarier har gjorts under våren och då främst inför sommaren, men en stor del 
av gruppen timanställd personal är stabil och återkommande.
Schemaplanering har under våren övergått i systemet Quinyx.

Valkyrian
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Omvårdnadspersonal dag och nattetid följer avtalet. Vi har ökad planerad 
bemanning efter behov, det vill säga vid vissa tillfällen och perioder kan man vara 
flera. Det kan vara vid olika planerade aktiviteter, utflykter mm. 
Extra insatser utöver schemalagd tid sätts in exempelvis vid svårt sjuka boende, vak 
vid livets slut, orolig boende mm. 
Vi har även nattpersonal som har lite timmar över från sin nattjänst som är 
schemalagda på dagtid. Detta har blivit mycket uppskattat av både natt- och 
dagpersonalen, ett bra sätt att skapa ”vi” känsla i personalgruppen.

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.

Även anställningen av vår servicepersonal i köket på serviceenhet har löpt på. 
Boende uppskattar mycket att ha någon som har tid att samtala och bara finns där 
vid frukosten, även om den intas vid olika tider av de boende. Hon håller även i 
sittgympan på enheterna.

En tredje extra resurs/servicepersonal från arbetsförmedlingen arbetar måndag – 
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.

Vi ser ett stort mervärde i våra extra resurser och hur uppskattade de är av de 
boende, anhöriga och oss som arbetar här.

Hemtjänst Söder
Bemanningen inom hemtjänst följer antal beviljade insatstimmar och justeras 
regelbundet. 
Gruppledare planerar dagligen utifrån bästa förmåga att brukarna ska träffa de i 
personalen som de är vana vid för ökad trygghet.
Kontinuitetsmätning som utförts 2 gånger/år hos oss, vår och höst, används som ett 
bra mätinstrument av hur personalbemanningen ser ut hos våra brukare.

Arbetsmiljö 
Skyddsrond genomförs normalt sätt i maj månad. Då facklig representant inte kunde 
göra ett fysiskt besök bestämdes det att vi genomför skyddsronden i början av 
hösten istället.
Central samverkan / skyddskommitté träffas på huvudkontoret. 
Vi har haft ett arbetsmiljömöte under våren via webben, där medverkade 
skyddsombud lokalt och regionalt samt verksamhetschef. Ett möte ställdes in efter att 
det flyttades flera gånger. Telefonkontakt med fackliga representanter har skett 
under våren vid behov.
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Arbetsplatsträffar (APT) genomförs kontinuerligt och schemalagt för personalen. 
Under pandemin har vi ändrat i vår mötesform. Numera har vi separata enhetsmöte 
oftare, än som tidigare större möte med alla. Detta har fallit väl ut så vi kommer att 
fortsätta i denna mötesform ett tag till. 
I hemtjänst Söder är arbetsplatsträffarna också schemalagda för personalen 
kontinuerligt. Under pandemin har vi även i personalgrupperna följt gällande riktlinjer 
om att hålla distans till varandra.
Uppehåll görs under två sommarmånader. Mötena leds av verksamhetschef enligt 
särskild dagordning. Vid arbetsplatsträffarna sker genomgång av lagar och AFS:ar 
systematiskt efter utarbetad plan för året. Uppdaterade lokala rutiner i Förenade 
Care informerar kvalitetsansvarig om. Även uppdateringar i Tomelilla kommuns 
ledningssystem från medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, för den kommunala 
hemsjukvården lyfts på APT för att personalen ska vara uppdaterade. Ibland finns 
olika tema eller inbjudna professioner under dessa möte.

För att timvikarier ska känna en ökad delaktighet så har de haft eget APT där de 
kunnat lyfta det som varit viktigt för dem. Denna kommunikation är ett viktigt led i att 
stärka kvalitén i verksamheterna.

Nattpersonalen har ett 6 veckors schema med ett fastställt rotationsschema för vilken 
enhet man ska arbeta på. Detta är positivt ur den aspekten att personalen är van 
vid att arbeta på alla enheterna och det skapar en trygghet i arbetsgruppen.

Nattillsyn har skett en gång under våren av gruppledare. Verksamhetschef kommer 
regelbundet tidigt på morgonen för att nattpersonalen ska kunna träffa 
undertecknad om behov finns för samtal på arbetstid. 

Psykosocial arbetsmiljöenkät genomfördes under hösten 2020 och resultatet 
redovisades på APT. Frågor som vi ville arbeta vidare med lyftes och diskuterades.

Ledningen på boendet har påbörjat att varje enhet ska få enskilda 
arbetsmiljökartläggnings samtal med Förenade Cares HR-chef. Vi ser detta som en 
viktig del av arbetsmiljön och ett komplement till den psykosociala enkäten. En 
enhet har haft sina samtal med Förenade Cares HR-chef under våren. Personalen 
kallades därefter till en återkoppling gemensamt på sammanställning som gjorts på 
det som lyfts i samtalen, samt hur vi tänker arbeta framåt med det som diskuterats. 

I verksamheterna har vi ett utbildningspaket med olika webutbildningar. Utskick av 
månadens utbildning görs i MC till all personal, samt så får personalen vid 
medarbetarsamtalet information om de utbildningar som den enskilde ska göra 
under året. 
Även nyanställda och elever får ”Basutbildning, steg 1” direkt när de börjar.
Alla utbildningar som personalen sedan genomfört dokumenteras i en speciell 
utbildningspärm.

Våld och hot
Ingen händelse har inkommit från Valkyrian eller hemtjänst Söder.
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Tillbud 
Valkyrian
Det har inrapporterats två tillbud i verksamheten.
Ett tillbud gällde att det hamnat en kökshandduk på spisen när spisen var i gång. 
Brandlarmet gick. Åtgärd: Återställa brandlarmet och skriva tillbud som lyfts på APT.

Ett tillbud gäller att ugnen varit dåligt rengjord från dagen innan. Rökutveckling och 
brandlarmet går. Åtgärd: Återställa brandlarmet och skriva tillbud som lyfts på APT.

Hemtjänst Söder
Det har inte inkommit några tillbud.

Personalen har uppmanats att upprätta tillbudsrapport för att de ska kunna användas 
i förbättringsarbetet. 
Under 2020 var vi den verksamhet som rapporterade flest tillbud i södra Sverige på vår 
verksamhet i Förenade Care så all personal bjöds på tårta.

Arbetsskador
Det har rapporterats och skickats in fyra stycken arbetsskador till ledningen under 
perioden januari till juni.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron följs regelbundet. Medarbetare som har minsta lilla symtom ombedes 
att stanna hemma för att inte riskera någon smittspridning. Detta har vi fortsatt att 
uppmana till och medarbetarna har varit lyhörda för detta.  Vi skickar alla med 
covid symtom på provtagning enligt riktlinjer.
Vid upprepad korttidsfrånvaro efter 3-4 gånger per halvår hålls rehabiliteringssamtal. 
Sjuk- och friskanmälan görs till speciell telefon inom fastställda tider enligt rutin. 
Samtal från gruppledare eller verksamhetschef genomförs vid korttidsfrånvarons 
första och tredje dag.  

Friskvård
En del av personalen har utnyttjat möjligheten till att ta ut sin friskvårdpeng för att 
simma eller träna på gym.

Utveckling
Vi har sedan tidigare på Valkyrian och Byavången gemensamt skapat en etablerad 
rutin i samverkan för personalbemanning. Under pandemin har vi valt att personal inte 
jobbar på båda våra enheter för att minimera smittspridning.
Demensenheten Gul är ännu inte ommålad i gemensamhetsutrymmena som övriga 
enheter. Fortfarande oklart när så sker.
Efter att restriktionerna av pandemin nu så sakta förändras så ser vi med tillförsikt 
framåt för att kunna göra så mycket mer för våra boende och personalen.
Från hösten och framåt kommer även våra brukare i hemtjänsten få möjlighet att 
komma ut på en åktur med vår utflyktsbuss i Förenade Care under några veckor varje 
år. Detta hoppas vi ska ge lite glädje i vardagen för våra brukare.
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Då ledningen på Valkyrian och hemtjänst Söder fortsätter att vara intakt, så ser vi 
möjlighet att fortsätta att arbeta med förbättringar i verksamheterna och av vår 
arbetsmiljö, då vi vet vad som gjorts och vilka förbättringsområde som finns.

Tina Persson
Verksamhetschef
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Verksamheten Byavången Vård och omsorgsboende samt Hemtjänst Centrum drivs sedan 2010 på 

entreprenad av Förenade Care AB. Från 2018-07-01 är avtalet förlängt till 2022-01-31. Muntligt besked 

har inkommit om att en förlängning av avtal godkänt ytterligare 3 år framöver. 

 

1. Kvalité 

 
I Social styrelsens undersökning: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2021” blev resultatet 71 % i 

nöjdhet totalt på Byavångens vård och omsorgs boende. 

För hemtjänsten blev resultatet 86 % i nöjdhet. 

Analys/reflektion utifrån undersökningen är redovisad tidigare under våren i separata bilagor. Vi arbetar 

i verksamheten och inom hemtjänsten med de frågor vi behöver utveckla och vi kikar även på vad vi är 

bra på, så att vi vidmakthåller detta samt såklart utvecklar oss. 

I bägge våra verksamheter arbetar vi aktivt för att leva upp till vårt mott: 

Vänlighet, omtanke, service 

 

Kontinuerligt arbetar vi med kvalité utifrån verksamheterna med bemötandefrågor, schemaplanering 

inne på boendet samt även ute i hemtjänsten så att beviljade insatser utförs med kvalité. 

 

Ingen närståendeträff har genomförts under våren, detta r/t fortsatta restriktioner. 

Vi har istället kontinuerligt uppdaterat anhöriga via informationsbrev som har skickats ut av 

verksamhetschefen. Vi har också i vårt dagliga arbete kontinuerliga samtal med närstående via telefon. 

Vi har uppmuntrat anhöriga att ha en dialog med oss om både ris och ros. Vår upplevelse är att detta 

har fungerat bra trots pandemin. 

 

I verksamheten finns en ”padda” där vi kan erbjuda videosamtal via Lifesize, denna tjänst är tillgänglig 

för alla och ombesörjs via gruppledarna. 

    

Värdegrundsarbetet fortgår som en viktig del i vårt kvalitetsarbete.   

Värdegrundsledare deltar vid värdegrundsmöten två gånger/termin. 

Gruppen har arbetat ihop ett samlat dokument utifrån levnadsberättelsen/värdegrunden. 

På våra demensenheter har alla boende en värdgrundsplan upprättad. På särskilt boende är 

vårdtagarna informerade om värdegrundsarbetet och alla har möjlighet att ta del av det och delta.  

 

I hemtjänsten pågår ett aktivt arbete att sätta rutinen att även den enskilde skall få en värdegrundsplan 

upprättad.  

 

Personalen dokumenterar i SoL när de informerat om värdegrundsarbete och om den boende/kunden 

velat upprätta en värdegrundsplan eller avböjt.  

 

Swedlock är ett digitalt säkerhetssystem för access till läkemedel som Tomelilla kommun infört för att 

kunna spåra hanteringen av vem och när läkemedel hanteras. 

Systemet medför mycket stora extra kostnader då hållbarhet och utformning av nycklarna är mycket 

dålig.  

Det finns även en sårbart då gruppledare på på Byavången och Valkyrian varit de som även 

administrerat HSL personalen i Swedlock systemet. Brister finns kring in/av registrering gällande HSL 

personalen. 

 

Arbetskläder köps in kontinuerligt och finns tillgänglig för all personal att användas under sina 

arbetspass. Huvudbonad inköpta och tvättas/byts enl. samma rutin som arbetskläder. 

 

I hemtjänsten bär alla medarbetar namnskylt samt sin legitimation synlig. Vi ger kontinuerligt 

påminnelser till alla som vi besöker att vi som kommer från hemtjänsten kan komma in utan att den 

besökta behöver öppna, vi kommer alltid in via Phoniro alternativt att vi har nyckel, detta för att trygga 

våra brukare som vi besöker. 
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Tillämpningen av de basala hygienrutinerna följs men ingen tyst mätning har genomförts under våren, 

denna kontroll initieras via MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  När dessa utförds sker det via lokalt 

utsedda hygienombud.  

Utsedda hygienombud finns på varje enhet samt för nattpersonal och i hemtjänsten. Under våren har 

ett flertal hygien möten initierats av Mas via webb. 

Ordinarie personal likväl som vikarier, elever och nyanställda förbinder sig att följa basal vårdhygien 

regler. 

En genomgång av basala hygienrutiner görs alltid vid introduktion vid nyanställning. Basala 

hygienrutiner, repeterar vi återkommande för all personal i olika forum. 

 

Klädombyte skall ske varje dag innan hemgång samt vid smuts. Klädskåp finns tillgängliga i separata 

omklädningsrum samt förråd av arbetskläder finns tillgängligt. Personalkläder tvättas och fylls på varje 

dag. 

 

Omvårdnadspersonal dokumenterar arbetsanteckning i kommunens dokumentationsprogram Magna 

Cura. Gruppledarna läser dagligen all utförd dokumentation, bedömer om anteckningen skall läggas i 

ut förar journal. Kontroll av inloggning i Magna Cura för omvårdnadspersonal samt gruppledare sker 

varje månad. Antal gånger varje individ har varit inne i Sol för läsning eller dokumentation registreras 

och vid brist sker ett motiverande samtal som dokumenteras.  

 

Kontinuerliga kontroll av ordning i och handhavande av SoL pärmar sker regelbundet och 

kontaktpersonen har ett ansvar att säkerställa att pärmarna är uppdaterade t.ex. vid uppföljning av 

genomförandeplaner samt vid team träffar. Vi följer nogsamt Tomelilla kommuns rutin kring 

handhavande av dokumentation kring våra boende samt hos enskilda i ordinärt boende. 

  

Vi arbetar aktivt med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD i samarbete med HSL personal, dock brister 

det mycket i kontinuitet och delaktighet från HSL personalen.  

Registrering sker även för de i ordinärt boende då vi sedan ett tag tillbaka har ett begränsat antal 

personal som arbetar aktivt mot inriktat demens, detta har medfört mycket bättre kvalité för våra 

kunder samt stimulerar personalen att utvecklas. 

 

Aktivt arbete med ansvarsområden för aktivitetsombud, inkontinensombud, kostombud, 

demensombud, miljöombud m.fl. fortgår och kontinuerligt utvecklings arbete sker 

För att vidmakthålla och utveckla omvårdnadspersonalens kompetens samt stärka en ”vi” känsla på 

Byavången samt hemtjänst Centrum har vi tydlig struktur med tema på våra arbetsplatsträffar (APT).  

Vid APT sker årligen genomgång av lagar och AFS:ar systematiskt efter utarbetad plan för året. 

 

Kontinuerligt sker uppdateringar av Tomelilla kommuns ledningssystem från medicinskt ansvarig 

sköterska, MAS för den kommunal hemsjukvård dessa lyfts på APT, detta för att hålla personalen 

uppdaterad.  

Tomelilla kommun har även alla sina rutiner utlagda i en app som finns nerladdad på alla mobil 

telefoner som hanteras i verksamheten. 

På APT informerar även kvalitetsansvarig om vilka av Förenade Cares lokala rutiner som är 

uppdaterade. 

 

Under våren så har 6 anställda haft möjlighet att ta del av både teoretisk samt praktisk genomgång av 

HLR, detta initierat via Tomelilla kommun och möjligheten för fler att få ta del av utbildningen kommer 

fortgå även under hösten. 

 

Gruppledare är närvarande vardagar och deltar i omvårdnadsarbetet. Verksamhetschef finns på 

boendet och är även behjälplig i vårdarbetet vid akut behov. På helger och obekväm arbetstid finns 

det alltid en verksamhetschef i beredskap att nå om behov uppstår. 
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2. Hemtjänst Centrum/Byavången 

 
Hemtjänst Centrum  
Alla kunder som har hemtjänstinsatser utöver matdistribution och/ eller larm har en uppdaterad 

genomförandeplan (GFP) inom tidsram. Under första halvåret har vi haft uppföljning av ca 56 stycken 

genomförande planer samt upprättat nya. Alla kunder har också en upprättad riskbedömning gällande 

arbetsmiljö som följs upp var sjätte månad alternativt vid förändring.  

Kundunderlaget med beslutade timmar har ökat i timmar under första delen av året. 

 

Reflektion/analys: 

Naturlig del i upp/nergång i timmar/insatser inget som sticker ut. 

 

 

  
Hemtjänst Centrums 
timmar 

Jan 1187,19 

Feb 1225,40 

Mar 1384,00 

Apr 1328,85 

Maj 1351,51 

Juni 1281,14 
 

 
 

 
 

 
 

Trygg Hemma beslut har Hemtjänst centrum har haft tre med beviljad insatser enl. modellen.  

Vår erfarenhet är att det fungerat mycket väl och det har visat goda resultat för våra kunder att återgå 

till tidigare förmågor i stor utsträckning. 

Ingen utbildning har skett under våren enl. modellen som rehab är ansvariga för detta r/t till pågående  

pandemin. 
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Byavången 

 

 
Beläggning/vårddygn under årets första hälft: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reflektion/analys: 

Under våren har det fyllts på med nya boenden, vilket känns bra för oss alla. En omorganisation i 

Tomelilla kommun medförde inflyttar på Byavången då man gjorde beläggningar på sina egna 

boenden. 

Antalet utflyttade på grund av dödsfall har under årets första sex månader varit 12, ingen förändring 

jämfört med föregående år. 

 

Vi har under första halvåret haft uppföljning av ca 100 stycken genomförande planer samt upprättat 

nya för nyinflyttade. Kundens eget önskemål framkommer när detta kan uttalas och skall skrivas i 

jagform i planen. Ibland, vid svår sjukdom eller kognitivt nedsatt funktion, får anhöriga eller 

omvårdnadspersonal uttrycka vad kunden/ boende skulle ha önskat om detta hade varit möjligt 
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Diagramrubrik

Byavången Boende service Byavången Boende demens Växelvård

  

Byavången 
Boende service 

Byavången 
Boende demens 

Växelvård 

Jan 809 794 30 

Feb 730 695 28 

Mar 743 803 31 

Apr 771 786 30 

Maj 883 806 29 

Jun 846 782 30 

    

  

36



 
 
 
 
 

7 
 

3. Hållbar utveckling 

 
Vi har i hemtjänsten varit med och tagit del av införandet av appen Nyby, detta medför en möjlighet 

för den enskilde att kunna ta del av tjänster som utförs av en volontär då man kanske inte är beviljad 

insats, men ett behov finns i alla fall.  

 

I verksamheterna Byavången/hemtjänst centrum så har vi under våren investerat i digitala nyckelskåp. 

Detta för att kunna spåra vilka som hanterar de boendes värdeskåp samt vilka som hanterat nycklar till 

de boende i enskilt boende. 

All ordinarie personal samt nattpatrull och någon sköterska har fått behörighet genom att bli loggade i 

systemet via personliga Swedlock kort. 

 

I hemtjänsten har vi påbörjat att erbjuda möjlighet för den enskilde att vara delaktig vid beställning av 

matvaror från affären, den enskilde får en större valmöjlighet. 

 

4. Delaktighet och egenmakt 

 
En nyutbildad undersköterska med specifik inriktning demens har startat ett mer aktivt program med 

aktiviteter för de som bor på Byavången. 

Sedan tidigare beskrivet så har vi boende råd på enheterna två gånger vår/höst där vi inhämtar deras 

synpunkter, önskemål och försöker att ge utrymme för delaktighet. 

 

I hemtjänsten har vi påbörjat att erbjuda möjlighet för den enskilde att vara delaktig vid beställning av 

matvaror från affären, den enskilde får en större valmöjlighet. 

 

5. Trygghet och hälsa 

 
Vi har i hemtjänsten varit med och tagit del av införandet av appen Nyby, detta medför en möjlighet 

för den enskilde att kunna ta del av tjänster som utförs av en volontär då man kanske inte ä beviljad 

insats, men ett behov finns i alla fall.  

 

Informations material till nya boende samt nya enskild i ordinärt boende uppdateras kontinuerligt. 

 

6. Covid-19 pandemi 

 
Vi har tidigare tydligt beskrivit alla åtgärder vi vidtagit för att säkerställa att vi följer alla myndigheternas 

riktlinjer och naturligtvis även riktlinjer från vår MAS i Tomelilla kommun.  

Vi är fortsatt mycket försiktiga och påminner kontinuerligt om vikten att orka hålla ut och göra detta 

tillsammans. 

 

Vi har haft en mycket god vaccinations vilja hos både våra boende på Byavången samt de i ordinärt 

boende. 

Även i personalgruppen så har viljan att vaccinera sig varit mycket hög. 

Vi har erbjudit alla vikarier att ta del av erbjudandet att vaccinera sig men en del blev anställda sent 

och har därför inte kunnat ta dela av erbjudandet. 

 

7.   Nattfasta/BMI 

 
Den ofrivilliga nattfastan mäts två gånger om året på uppdrag av MAS, Tomelilla kommun. Alla boende 

som inte har tackat nej enligt GFP erbjuds kvällsmål, nattmål eller förfrukost. Sovande boende väcks inte 

för nattmål.  

Vad gäller nattfasta kopplas måttet till BMI samt tas upp på team träffar vid genomgång av Senior Alert 

utifrån ett etiskt perspektiv utgående från självbestämmande och integritet. 

 
Nattfaste mätning v. 18 2021 
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Längd- och viktkontroll erbjuds vid inflyttning och följs sedan kontinuerligt eller vid behov i samråd med 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. BMI följs upp fyra gånger per år och vid BMI under 22 upprättas 

nutritionsplan tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Kontaktpersonen har i sitt ansvar att 

följa den boendes aptit och ev. försämrat kostintag samt i sådant fall kontakta omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska.  

 

8. Kost och måltider 

 
Kostombuden har haft 3 möten under våren, vid ett av dessa tillfällen har vi bjudit in kostchef Ingela 

Dejenfelt via videolänk att delta men hon har haft förhinder. 

Boenderåd har skett vid 2 tillfällen, detta för att inkludera våra boende i vikten av delaktighet gällande 

mat och miljö. 

 

2 mätningar av totalt 4 mätningar/år av mat svin är genomförda under våren, resultaten för dessa är att 

det finns mer att göra för att förbättra svinnet av mat. 

Kostchefen i Tomelilla kommun har fått ta dela av resultatet och en dialog förs hela tiden för att 

gemensamt se att det är kvalité samt minimera svinnet av mat. 

 

Vi har kost och boendemöte två gånger/termin på plan 1 och 2, där vi tar emot/diskuterar alla 

synpunkter och önskemål som framkommer och välkomnar de boendes åsikter. 

Vid mötet deltar boende, personal samt gruppledare. Frågor som tas upp avseende exempelvis maten, 

måltidsmiljö, aktiviteter, fester/ kalas, boendemiljö mm.  

 

Helgerna försöker vi göra lite extra trevligt med mat och fika stunder och även kvälls mys som är 

återkommande och mycket uppskattat av våra boende. 

 

Olika energi givande drycker bjuder vi på och nu under sommar månaderna lite extra med välske 

ersättning, chips och andra må bra produkter. 

 

9. Miljö 

 
Miljöinspektionen gjort sin inspektion under våren 2021, kontrollen skedde genom att svar på frågor samt 

underlag skickades in innan mötet sedan skedde mötet webbaserat. Inga brister sågs utifrån Förenade 

Cares ansvar. 

 

Miljöombuden samt verksamhetschef har haft möte under våren där ett aktivt arbete ständigt pågår för 

att öka allas vår miljömedvetenhet ur olika perspektiv. 

Alla kemikalier och säkerhetsblad är uppdaterade under våren på enheterna samt för hemtjänsten. 

Dessa uppdateras om behov finns t.ex. nya produkter börjar användas i verksamheterna.  

 

 

 

 

Avdelning Nattfasta 

(timmar) 

Plan 1 10,0 

Plan 2 10,6 

Vallmotegen 9,4 

Klövertegen 11,5 

Lintegen 8,6 

 Snitt/10,2 
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10. Aktiviteter och utevistelse 

 
Aktiviteter erbjuds två gånger om dagen måndag till fredag och en gång om dagen lördagar och 

söndagar.  

I den boendes GFP dokumenteras önskemål om antal promenader/ utevistelse. 

Erbjudandet om aktivitet samt deltagande i aktivitet signeras på aktivitetslista. En del aktiverar sig 

tillsammans med andra boende t.ex. med att spela kort.  

Egen tid erbjuds av kontaktperson eller dess ersättare varje vecka.  

 

Medelåldern är hög, 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. 

 

Allsång har skett kontinuerligt under våren på alla enheter av en undersköterska som håller i detta och 

detta är uppskattat och alla kan delta. 

Kyrkan varit hos oss med lite underhållning. 

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

pandemin. Men gymnastik och fysisk aktivitet har startar igen. 

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

delta även dessa har varit inställda r/t pandemin. 

Senior shopen var här i juni och alla hade möjlighet att inhandla lite nya kläder om så önskades, allt 

skedde enl. riktlinjer utifrån den pågående pandemin. 

Som avslut på denna dag gavs även möjlighet för våra enskilda i ordinärt boende att komma att ta del 

av detta, mycket uppskattat. 

 

Vi har två ur personalen som deltagit vid en digital läsombudsträff som är initierad av biblioteket, för att 

få lite inspiration och utveckling för våra boende. 

 

11. Larm 

 
Larmfunktionen vid Hemtjänst Centrum kontrolleras regelbundet via SMP.  Lokal rutin finns upprättad.  

 

Gällande Byavångens larmfunktion görs varje fredag en backup på larmdatorn. Slumpvis kontrolleras 

två boendes larmjournal angående inställelsetid, närvaromarkering samt att kontroll av larmfunktion har 

utförts.  

Inga avvikelser funna vid dessa slumpmässiga kontroller. 

Larmklockor/zonlarmen kontrolleras regelbundet på boendet. 

 

12. Klagomål och synpunkter 

 
Klagomål och synpunkter som har inkommit till verksamhetschef, besvaras enligt Förenade Cares rutin 

inom 7 dagar. 

 
Hemtjänst Centrum 

En synpunkt/klagomål har inkommit gällande att personalen inte varit behjälpliga att ringa 112 vid 

misstanke om stroke. Anmälan tagen på största allvar och svarad på skyndsamt. 

Åtgärder för att förhindra upprepning av händelsen har skett genom möte med hela arbetsgruppen 

där vi gick igenom vad som kan orsaka en stroke och vad man skall vara observant på. Rutinen för 

gruppen har gåtts igen och reviderats. Uppmärksamma alla på om anhöriga önskar hjälp att kontakta 

112 så gör vi det med respekt för deras önskan. 

2 tack för god omsorg har inkommit. 

 

Byavången Vård och Omsorgsboende 

Synpunkter inkom från en anhörig till en ny inflyttad hos oss på Byavången där man reflekterat över 

information i vår välkomst broschyr som vi lämnar för att alla skall kunna få samma bas information, vi 

lyssnade och reflekterade över detta och reviderar vårt material kontinuerligt. 
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Reflektion/analys:  

Alla synpunkter samt klagomål som inkommer till verksamheterna får verksamhetschefen kännedom om 

och denne fördelar sedan ut ansvar för utredning enl. Förenade Cares rutin. Beroende på karaktär av 

inkomna uppgifter sker olika utredningar där vi försöker involvera all personal. Verksamhetschef 

återkopplar utredning till de berörda och ibland delegeras denna uppgift till gruppledare. 

Alla inkomna synpunkter/klagomål delges all personal via APT. 

 

13. Reklamation 

 
3 reklamation/synpunkter har skrivits till kostchefen, Kastanjeskolan, Tomelilla kommun. Dessa består av 

avsaknad av fisk i fisksoppan samt ljummen mat vid ankomst. 

1 reklamation skriven till Martin Servera då skadade grönsaker levererades. Kostnaden för produkten 

togs bort från fakturan. 

Vid ett tillfälle skickades mycket bruna bananer, uppskattades inte av våra boende. 

 

Reflektion/analys:  

Dialog kostchefen för genomgång av rutiner, resulterade i bra samtal och dialog. Tydligt för personalen 

hur de skall hantera frågor om missnöje med mat. 

 

14. Avvikelse rapport social karaktär 

 
Byavången Vård och Omsorg 

Bara 2 SoL avvikelser har inkommit. Dessa bestod av missad utförd insats för en boende samt en brist i 

byte av inkontinens hjälpmedel nattetid. 

 

Brister i info överföring/dokumentation är 12 stycken och dessa tillhör HSL gruppen och består av 

missade insatser så som uppföljning av smärtlindring, missades ta Covid test på en nyinflyttad på 

boendet, ingen över rapportering mellan sköterskor, fel läkemedel registrerat på fel boende (2 boende 

involverade – ingen skada uppstod), ett tillfälle valde sköterska att inte komma trots at 

omvårdnadspersonalen upplevde behov av bedömning mm. 

 

1 avvikelse skriven av sköterska som såg ett handhavande fel av hantering av larmtelefoner under 

pandemin, risk för smittspridning av Covid – detta uppmärksammat i flera verksamheter i kommunen 

vilket resulterade i förtydligande utskick från MAS till alla kommunens verksamheter. 

 

3 avvikelser skrivna på avsaknad av GFP då ny boende flyttade in från annat boende i kommunen. 

 

Reflektion/analys: 

Det finns brister 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 och kommer att ske. Vi har redan haft exempel uppe på APT och haft diskussioner kring 

olika händelser. Vi har skapat en lathund som dokumentations stöd Jag har anmält en personal som 

skall delta i utbildning för att bli dokumentations stödjare för hela vår verksamhet. Det jag ser mest fram 

emot är ett nytt verksamhetssystem via Tomelilla kommun då Magna Cura inte är det mest logiska, 

lätthanterliga system att vara verksam i. Fördelen med detta är att jag har som mål att i samband med 

införandet gör en stor insats även gällande vikten av att skriva avvikelser samt dokumentera korrekt och 

inte känna en osäkerhet/rädsla om det blir rätt eller fel.  

 

Externavvikelse skriven på Skåne trafiken, beställningen gällde rullstol men bil utan möjlighet för denna 

skickades. Ny bil anlände och ingen skada skedde för den enskilde som kunde komma till sitt besök på 

sjukhuset som planerat. 

 

Hemtjänst Centrum 

4 avvikelser har inkommit gällande missade insatser så som brist i planering, missförstånd gällande 

beställning av mat som inte beställts (dock upptäckt och inga konsekvenser för den enskilde)  

40



 
 
 
 
 

11 
 

Flertalet av missade insatser är att de inte fanns inlagda i Intraphone korrekt. 

 

1avvikelser har inkommit gällande brist gällande nedre hygien, utbildnings material framtagit och 

diskussion i gruppen om vikten av bra rutiner. 

 

1avvikelser har inkommit gällande dåligt/kränkande bemötande från nattpatrullen till en enskild, 

enhetschef i kommunen vidtagit åtgärder för att det inte skall ske igen. 

 

En avvikelse skickad till enhetschef för HSL då en omvårdnadsplan var utlämnad fel, ingen känd 

vårdtagare för oss. Svar från enhetschef var att ett handhavande fel skett från dem. 

 

Reflektion/analys: 

Alla tar ansvar och uppmärksammar om insats saknad som man har kännedom normalt skall ligga i 

planeringen. 

Det finns brister 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. 

 

 

8 avvikelser skrivna gällande medicinsk teknik, dessa är alla r/t Thunstall som gjorde en uppdatering av 

systemet och detta orsakade mycket störningar. Ingen enskild kom till skada i samband med händelsen.  

 

Reflektion/analys: 

Vi hartydlig rutin att informera all personal om Lex Sarah dels vid nyanställning samt introduktion samt 

regelbundet årligen vid APT. Alla skriver under att de tagit del av Lex Sarah årligen. Alla ser en film om 

Lex Sarah från socialstyrelsen. 

Regelbundet på enhets möten samt på APT går vi igenom händelser samt jag påminner om vikten att vi 

noterar händelser i syfte av att skapa en säkrare samt tryggare miljö, detta gör även att vi upptäcker 

brister. Tillsammans kan vi bara bli bättre. 

Att regelbundet diskutera händelser som sker ger en ökad kunskap om vikten av att händelser utreds 

samt anmäls enl. gällande föreskrifter, vi har en medvetenhet om att detta ämne skall/bör förbättras i 

verksamheten. 

 

15. Internkontroll 

 
Arbetet med verksamhetens rutiner pågår under hela verksamhetsåret och internrevisorer uppdaterar 

rutiner enligt av kvalitetsansvarig fastställd tidsplan som revideras årligen. 

Egenkontrollprogram gällande avdelningskök finns och signeringslistor för åtgärder som utförs dagligen, 

var vecka, var månad och vart kvartal. Internkontroller sker i enlighet med verksamhetens 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

16. HSL avvikelse 

 
Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner och följs upp och orsaken utreds enligt denna. 

Åtgärder och uppföljning av avvikelser görs med berörda parter, på enheternas träffar, team träffar 

och arbetsplatsträffar enligt rutin. 

 

I överenskommelse med Tomelilla kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) skrivs avvikelser i 

journalsystemet Magna Cura och utreds också där om det är interna avvikelser.  

Externa avvikelser skrivs på Tomelilla kommuns egen blankett och skickas till MAS för vidare 

handläggning. 

 

17. e-läkemedel 

 
Användandet av appen e-läkemedel har skapat en trygg/säker hantering av läkemedel genom en 

förenklad administration.  
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Det har/är inte helt uppdaterat med kunskap gällande hantering av appen i HSL gruppen gällande 

administrativ hantering i systemet vilket skapar stora irritationer och osäkerhet i bägge grupperna (HSL 

och omvårdnadspersonalen).  

 

Byavången Vård och Omsorg 

Antal fall på boendet har varit ca 62 stycken av dessa har 15 skett nattetid. Av dessa skedde 7 fall av en 

boende, 5 fall vardera på 2 boende samt 4 fall vardera dör 2 boende resterande fall är mer av enstaka 

karaktär. 3 av fallen resulterade i besök på sjukhuset 1 höft fraktur, 1 spricka i bäcken samt en spricka i 

axel. 

 

Reflektion/analys:  

Fallen har minskat jämför med samma period föregående år. Antal fall är även r/t mindre antal 

personer vilket tyder på att det kontinuerliga arbetet i team för att förebygga fallen är framgångsrikt. En 

aktiv åtgärd vid många fall erbjuda höftbyxor.  

 

Läkemedelsavvikelser har varit 44 på boendet varav sjuksköterskor har varit ansvariga för 14. 

Avvikelser följs upp med regelbundna avvikelseråd/möten samt kontakt med berörd person, detta i 

syfte att finna mönster på brister i rutiner. 

 
Reflektion/analys:  

Antal avvikelser är jämförbart med våren 2020, aktivt arbete pågår kontinuerligt med syfte att minska 

antalet. De avvikelser som skett är till största del missade doser eller miss i avräkning, alltså slarv i 

handhavandet. Detta uppmärksammas med samtal med den personal det berör  

samt alla avvikelser tas uppgemensamt vid enhets möten på vardera enhet eller i hemtjänstgruppen. 

Avvikelserna för HSL består i brister i ordinations underlag eller feldelade dosetter. 

I organisationen för HSL har en hel del förändringar skett under våren 2021, detta medfört att nya vägar 

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

 

Hemtjänst Centrum 

Antal fall har varit totalt 23 stycken varav 7 av dessa är av en enskild person. Av dessa fall skedde 6 

nattetid. 

Ett av fall resulterade i en höft fraktur.  

 

Reflektion/analys:  

Kontinuerligt team arbete pågår ständigt för att hitta åtgärder att förhindra fall i hemmet. 

 

38 läkemedelsavvikelser i hemtjänsten varav 8 har berört sjuksköterskor.  

 

Avvikelser följs upp med regelbundna avvikelseråd/möten samt kontakt med berörd person, detta i 

syfte att finna mönster på brister i rutiner. 

 

Reflektion/analys:  

De avvikelser som skett är till största del missade doser eller miss i avräkning, brist i handhavande att 

använda e-läkemedel på ett korrekt sätt. Man missar helt enkelt att registrera korrekt när man ger vb 

läkemedel. 

I organisationen för HSL har en hel del förändringar skett under våren 2021, detta medfört att nya vägar 

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

 

18. Bemanning 

 
En liten omsättning av personal har börjat ske inne på Byavången, en har flyttat, en fått tjänst på 

sjukhuset och en går i pension.  

Vi har en anställd som har tagit del av äldre omsorgs lyftet som erbjudits via Tomelilla kommun och 

denne kommer bli klar undersköterska till årsskiftet. 

 

 Vi har haft en större rekrytering gällande timvikarier och då särskilt inför sommaren.  
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Schemaplanering görs sedan 1 maj i bemannings system som heter Quinyx. Detta har underlättat och 

sparat tid för ledningen i verksamheten att planera och se bemanning på ett tydligt sätt. Vid semester 

eller sjukdom så publicerats lediga pass och all personal har tillgång att lägga intresse att bemanna 

passen. 

Både ledning samt omvårdnads personal ser vinster i det nya systemet. 

 
Hemtjänst Centrum  

Bemanningen inom hemtjänst följer antal beviljade insatstimmar och justeras regelbundet.  

Arbetet är fördelat på schematurer där vi i möjligaste mån har samma personal för att uppnå 

kontinuitet. Kontinuitetsmätning görs enl. direktiv från Tomelilla kommun, ingen mätning utförd under 

våren. 

 
Byavången omsorgsboende  

Bemanning av omvårdnadspersonal dag/kväll och natt följer avtal. 

Vi ökar bemanningen vid behov, det vill säga vid tillfällen och perioder när man kan behöva vara flera 

t.ex. vid vård i livets slutskede. 

 

19. Arbetsmiljö 

 
Riskbedömning arbetsmiljö har utförts hos alla kunder i ordinärt boende samt hos alla boende på 

Byavången. Dessa följs upp i samband med genomgång av GFP (Genomförandeplan)var tredje 

månad i särskilt boende och var sjätte månad i hemtjänst alternativt vid förändring i enlighet med rutin 

för kontakt manna skap. Riskbedömning har också utförs avseende arbetstagargrupper samt för 

allmänna utrymmen. 

 

Psykosociala enkäten 2020 blev tyvärr bristfälligt svarad på av personalen, detta troligt som en 

konsekvens av att vi alla var mitt i den pågående pandemin och alla prioriterade annat.  
 
Natt tillsyn genomförd natten 27/1 samt undertecknad kommer minst 1 gång/vecka och möter natt 

personalen men även oftare om behov finns och då har alla möjlighet att framföra det man önskar.  

Ett stort arbeta har pågått under våren för att förbättra kommunikationen mellan medarbetar i natt 

gruppen som ett led i en bättre arbetsmiljö. 

 

För ökad delaktighet och information genomför vi APT för timanställda vikarier. Detta planeras in två 

gånger årligen, höst och vår. Mycket uppskattat av våra timanställda vikarier. 

 

Introduktionen för vikarier inför denna sommar har gjorts om då den tidigare har upplevts som allt för 

komprimerad.  

Alla vikarier bjöds in under en dag då ett program var skapat för att säkerställa att alla fick ta del av 

samma information som en bas t.ex. om Förenade Care, rutiner för dokumentation samt basala 

vårdhygien rutiner och att filmer visades som t.ex. socialstyrelsens film om Lex Sarah mm. 

Vi bjöd alla på sallads lunch denna dag. 

Utbildning i förflyttningsteknik har skett på en separat dag, rehab gruppen ansvarar för denna 

utbildning. 

 

Års hjul gällande webbutbildningar uppdateras kontinuerligt så all personal har kännedom om vad de 

förväntas ta del av under året 

 

20. Våld och hot 

 
3 händelse gällande våld eller hot har inkommit från Byavången, alla händelser är i omvårdnads 

sammanhang där personal inte följt handlingsplan som är upprättad för den enskilde. Inga allvarliga 

tillbud skett. I hemtjänst centrum inga rapporterade händelser. 
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21. Tillbud/arbetsskador 

 
Förenade Care har startat att anmäla tillbud, arbetsskador samt riskbedömningar digitalt via IA-system. 

Detta finns tillgängligt för all personal och är att lätt nå och vi har haft gemensam genomgång på APT 

där systemet/handhavandet visats för alla. Detta skall leda till bättre rapportering av olika typer av 

händelser. 

 

8 tillbud har anmälts och åtgärdats i verksamheten, av dessa har 4 skett inne på Byavången och 4 ute i 

hemtjänsten. 

 

Byavången – alla 4 tillbuden har skett i samband med omvårdnadsmoment. Ett tillfälle skall den boende 

sätta sig på en stol i matsalen och den börjar tippa, personal får tag i den boende och förhindrar fallet 

men får foten under ena stolsbenet. 

Vid omvårdnads tillfälle så får en boende tag i glasögonen och en av skalarna sticker in i ögat. 

Vid hjälp med påklädning så rivs personalen på armen. 

En boende tappar balansen och blir uppfångad av en personal. 

Alla händelser är rapporterade i IA systemet, skyddsombuden informerade och utredda för att förhindra 

ytterligare tillbud. 

 

Hemtjänst – 1 av tillbuden handlar om hantering av vår el cykel. Ibland finns en osäkerhet att hantera 

cykeln men med träning samt vana att hantera den så fungerar det bra. 

Ett av tillbuden gällde ett handtag som lossnade från ett fönster detta resulterade i att personalen föll 

bakåt och tog emot sig med handen och fick i samband med detta en handleds fraktur, händelsen 

skedde i hemma i ordinärt boende. Åtgärd blev att skyddsombuden gjorde en riskbedömning, all 

personal informerades om händelsen för att uppmärksamma att det inte inträffar igen. Österlenhem 

kontaktades för åtgärd av fönstret.  

Ett tillbud skedde genom att en personal fick fånga upp en enskild som föll i samband med ute 

promenad. Personal fick smärta i höger axel samt vänster skinka/höft. 

Ett av tillbuden skedde i samband med en omvårdnadshändelse, den enskilde var kraftigt påverkad av 

alkohol och kunde inte medverka vid förflyttning, gav en vridning ryggen. Handlingsplan upprättades 

och akutlift skall användas då den enskilde inte kan medverka. 

Även här är alla händelser är rapporterade i IA systemet, skyddsombuden informerade och utredda för 

att förhindra ytterligare tillbud. 

 

22. Sjukfrånvaro/Friskvård 

 
Sjukfrånvaron följs kontinuerligt. Under våren har det blivit mer normala nivåer med sjukfrånvaro i bägge 

verksamheterna. Rehabiliteringssamtal utförs enl. riktlinjer. 

Sjuk- och friskanmälan görs till speciell telefon inom fastställda tider enligt uppdaterad rutin. 

 
Under våren har uttag av friskvårdsbidrag minskat jämför med 2020, detta troligtvis r/t restriktioner som 

finns i samhället. APT i september kommer gå i friskvårds tecken men en fysisk aktivitet som är frivillig att 

delta i. VI kommer fortsätta uppmuntra medarbetar att nyttja förmånen med friskvårdbidraget. 

  

23. Framtid 

 
Förenade Care har en buss som alla verksamheter kan nyttja, så snart normalt läge uppstår kommer vi 

starta att använda bussen för utflykter som aktivitet för de i vår verksamhet. 

 

Vi kommer åter försöka planera in studiebesök i Lund för att möta deras team i hemtjänsten som arbetar 

aktivt med BPSD i hemtjänsten, vi har startat men behöver lite stöd i utveckling av detta. 

 

Förbättrings arbete kommer fortsätta gällande avvikelse hantering samt en ökad förståelse av vikten av 

dokumentation. 
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Stor förhoppning om att vi alla återhämtar oss efter pandemin och att energi, utveckling och 

engagemang strömmar in med ny energi. 

 

Aktivt fortsätta arbeta för en bra dialog och samverkan att möta HSL och Rehab utifrån 

omorganisationen i Tomelilla kommun.  
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

Vonau § 35 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden aug 2021

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2021-06-21, Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163, med undantag av vård och omsorgs taxor som 
återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån kommande behandling 
av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Kommunfullmäktige 2021-06-21,Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan 
för 2023-2024
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

§ 35 forts

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Kommunfullmäktige 2021-06-21, Kf § 86/2021 Statistikrapport för ej 
verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SOL) 1:a 
kvartalet 2021
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktige 2021-06-21, Kf § 87/2021 Statistikrapport för ej 
verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 1:a kvartalet 2021
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Malmö 2021-07-16, mål nr. 7562-21
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

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

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

§ 35 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-07-01

Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Von 2021.770

Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Von 2021.771

Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Von 
2021.772

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Von 
2021.773

Kf § 86/2021 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SOL) 1:a kvartalet 2021, handlingsid: Von 2021.774

Kf § 87/2021 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a kvartalet 2021, handlingsid: Von 
2021.775

Dom Förvaltningsrätten i Malmö 2021-07-16, Mål nr. 7562-21, handlingsid: Von 
2021.845.

_________

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 87 Dnr KS 2021/98

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 1: a 
kvartalet 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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.

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.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 87 forts.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 80/2021, handlingsid: Ks 2021.2256.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 45/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 80/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden

50



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 86 Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SOL) 1: a kvartalet 
2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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.

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.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 86 forts.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2, 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 79/2021, handlingsid: Ks 2021.2255.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 47/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 79/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 75 Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Reservation
Den moderata gruppen (Per-Martin Svensson, Ewa Carnbrand, Marianne Åkerblad, 
Emil Ekstrand, Margith Svensson, Kenneth Strömbeck, Alexander Verweij Svensson 
och Lennart Johansson), den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Maria 
Mickelåker, Magnus Nilsson, Charlotte Rosdala, Fatlum Avdullahu, Anette 
Thoresson, Anders Larsson och Bengt Högborg), Carina Persson (L) samt Bo Herou 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, behandlades 
på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 2021. 

Beslutet innebär:

 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 2022

 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2022
 Fastställande av låneram för år 2022
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag 

för år 2022
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar kommunstyrelsens förslag till 
budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 59/2021, handlingsid: Ks 2021.2235.

Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158.

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Ks 
2021.2325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 59/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till 
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS 
2021.2325, samt till kommunstyrelsens förslag att-satserna 5-9:

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till följande särskilda uppdrag som tilläggsyrkande:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Leif Sandberg (C) med fleras yrkande.

Nej-röst för att Sara Anheden (S) med fleras yrkande.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

Omröstning
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD).

Beslutsgång 2 – tilläggsyrkande plastprodukter
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 3 – tilläggsyrkande förebyggande 
arbete IFO/Polis
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 4 – tilläggsyrkande hållbarhetsarbete
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 75 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Familjenämnden

Vård och omsorgsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Revisorerna

Valnämnden

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Välfärdsbudget 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget 2022 
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Knappt hann 2021 års budgettext svalna innan arbetet med 2022 års budget tog sin början. Vi 

lever i märkliga tider och osäkerheten kring det som komma ska är stor. Det är därför med 

viss bävan vi nu lägger fram ett budgetförslag innan regeringens höstproposition antagits. Vi 

vet också att skatteprognoserna har en viss förmåga att ändras kraftigt över sommaren, liksom 

behoven i vår egen verksamhet.  

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag lägger stor vikt vid välfärden. Skola, 

vård och omsorg är kommunens huvudsakliga ansvar. Allt för många av våra elever klarar 

inte målen i skolan och personalen inom vård och omsorg går på knäna efter det sätt man 

använt vid införandet av heltid som norm. Vi menar att det krävs satsningar i dessa 

verksamheter för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och kvaliteten inom vård och 

omsorg bibehålls.  
 

Barn och unga  

Våra barn och unga är framtiden och vi har en skyldighet att ge dem de bästa 

förutsättningarna för att lyckas i livet, därför förstärker vi familjenämndens budget. Elever 

med extra behov av hjälp och stöd ska få den hjälp de behöver för att komma in på det 

gymnasieprogram de önskar. Vi har inte råd att tappa en enda elev. Vi vill därför se satsningar 

på speciallärare, specialpedagoger och små undervisningsgrupper. Det vi satsar i ett tidigt 

skede får vi tillbaka den dag dessa elever har en anställning. Ju fler som klarar skolan desto 

mindre blir kommunens kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. 

 

Arbetsmarknadsenheten permanentas och utgör ett viktigt inslag för att hjälpa till med att få 

fler i sysselsättning. Regeringens besked att Arbetsförmedlingen får ökat krav på samverkan 

med kommunerna i arbetsmarknadsinsatser är positivt och vi hoppas att detta ger resultat på 

längre sikt även i Tomelilla. 

 

Kommunens ungdomsråd har kommit igång. Under 2021 har vi beslutat att ett 

ungdomspolitiskt handlingsprogram ska utarbetas. Vi menar att ungdomsrådet ska få en egen 

budget som de kan använda till föreläsningar för barn och unga, samt studieresor där de får 

inspiration till handlingsprogrammet samt ha utbyte med andra ungdomsråd.  
 

Soffta har blivit en naturlig mötesplats för våra unga mellan tio och arton år. Det är fantastiskt 

att se och följa utvecklingen och det arbete som personalen gör. Men ungdomarna 

beskriver en tomhet när de fyller 18 och vet att det är sista året som de får vara kvar 

på Soffta. En stor utmaning för Kultur- och fritidsnämnden är sysselsättning för ungdomar 18-

25 år. I samtal har det framkommit att de har önskemål om en plats att träffas på när de inte 

längre får besöka Soffta. Vi ser en mötesplats som en bra lösning som ger ungdomarna en 

plats att träffas på. Detta kan även bli en plats för tematräffar där kommunen, 

polisen, banker mfl kan komma och ge information som ungdomarna kan behöva för att 

komma vidare in i ett bra vuxenliv.   
 

Det livslånga lärandet och folkbildningen är viktigt. Tomelilla kommun har lägst ersättning 

till folkbildningsförbunden i sydöstra Skåne. Det gör att studier förläggs till andra kommuner 

och risken finns att många kommunmedborgare väljer bort folkbildningen, därför måste de 

bidragen ökas. 

 
Vård och omsorg  

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort historiska satsningar på vård och omsorg. 

Pandemin har visat på bristerna i välfärden för våra äldre. Utöver regeringens satsningar 

tillför vi vård och omsorgsverksamheten ytterligare medel för att öka grundbemanningen i 
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verksamheten och införa en personalpool med tillsvidareanställd personal. Införandet av 

heltid som norm har visat på behovet av förstärkningar på personalsidan. Ska vi bibehålla och 

höja kvaliteten på omsorgen och få personalen att vilja jobba måste de ha drägliga 

arbetsvillkor så att de orkar med sitt arbete.   
 

Av våra äldre finns det många som försöker leva på ytterst låg pension och som varje månad 

kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen för dessa personer, dock 

blev upplevelsen att det blev mindre över i plånboken efter att allt var betalt. För att öka 

utrymmet för dessa personer föreslår vi en höjning av förbehållsbeloppet med 500 kr. Att höja 

förbehållsbeloppet, gör att de personer som har det sämst ställt ekonomiskt får en liten 

lättnad.  
 

Framförallt är det personer med garantipension och som är i behov av matdistribution som 

under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop ekonomin. De här personerna har inte 

många andra val, än att köpa sin mat av kommunen. Matpriserna har ökat i en betydligt högre 

takt än pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har råd. 

Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en bra och näringsriktig kost kan bli både 

plågsamma och kostsamma.  

  

Förändringsarbete  

För att möta framtiden vill vi socialdemokrater och vänsterpartister satsa resurser på 

förbättrings- och utvecklingsarbetet inom kommunens verksamheter. Vi vill påbörja arbetet 

inom äldreomsorgen, på särskilda boenden och i hemtjänsten. Vår tanke är att man där 

avsätter tid för att, på arbetsplatserna, i grupper tillsammans med chef och eventuell 

resursperson utifrån, får möjlighet att diskutera arbetssätt och organisation på ett sådant sätt 

att man uppnår bättre arbetsmiljö för de anställda och hittar arbetssätt som ger mer resurser 

för arbetet med brukarna. Vi vet att det går att uppnå sådana resultat om det finns möjligheter 

till att sitta ned och diskutera sig fram till det. Det finns mycket dokumenterad information 

om genomförda förbättrings- och utvecklingsarbete, som man kan använda och det finns 

säkert mycket kunskap i verksamheterna kring detta. Vi vill ge verksamheterna möjlighet att 

genomföra det.  

  

Samhällsbyggnad  

Under budgetberedningen var nämndens presidium överens om behovet att öka 

underhållspengen för att ha råd att underhålla kommunens fastigheter. Jämt och ständigt får vi 

höra att det inte finns några pengar till underhåll och objekt som egentligen är underhåll dyker 

upp som investeringar. Ska vi klara de framtida investeringarna måste vi ha råd att underhålla. 

Tomelilla kommuns underhållspeng är ungefär hälften så stor jämfört med andra kommuner. 

 

De senaste åren har personal slutat på samhällsbyggnad. Vi ser med oro på den ökade 

arbetsbelastning som kvarvarande personal nu har. Vi ser också risker med att Tomelilla 

kommun hamnar på efterkälken när ett antal tjänster inte är besatta. Inför 2021 efterfrågade vi 

en kommunekolog som bl a är saknad i bekämpningen av invasiva arter samt i kontakterna 

med t ex vattenvårdsförbunden. Vakanserna måste tillsättas och nämndens budget förstärks 

därför. 

 

Vi anser också att frågan om försköning och trygghetsökande åtgärder ska hanteras av 

samhällsbyggnadsnämnden och pengarna flyttas därför över från kommunstyrelsen. 
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Revisionen  

Revisorerna är kommunfullmäktiges viktigaste redskap för att se till att dess beslut följs av 

politikerna i verksamheterna, att pengarna används på för Tomelillaborna bästa sätt. Tomelilla 

kommun har idag det lägsta antal revisorer man får ha. Det innebär t. ex att det är omöjligt att 

undanta någon revisor från ett område där denne av olika skäl är jävig. Revisionen blir också 

väldigt sårbar om en revisor av någon anledning väljer att avgå. Revisorerna har aviserat att 

den budget man har idag inte räcker till de granskningar som behöver göras. Vi anser därför 

att deras budget ska förstärkas.   
 

Investeringar 

Drift är drift och investering en investering. Det är en viktig utgångspunkt när budget 

diskuteras. Vi väljer därför att prioritera ned åtgärder på brandstationen i Brösarp och Ängens 

förskola. När det gäller investeringar för bekämpning av invasiva arter har det under 

beredningen inte framkommit någon förklaring till vad investeringen egentligen avser. 

Samma sak gäller för gateways och sensorer. Här får vi förklaringar om vad det är, inte vad 

det ska användas till. Vi noterar även att ingen verksamhet har uttryckt önskemål om detta. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konstaterar istället att Tomelilla kommun länge legat 

långt efter när det gäller hjälpmedel till personalen inom äldre omsorgen. Skenor till takliftar 

har länge funnits installerade på särskilt boende i andra kommuner, men saknas fortfarande i 

kommunen. Vi menar därför att det är dags att påbörja arbetet med att installera detta i alla 

rum på våra boende. När allt är förberett, är det enkelt att sätta in en lift när en boende har 

behov av en sådan. 

 

Vi har i många år arbetat för att en familjecentral ska öppnas i Tomelilla. Vi ser det som 

naturligt att en sådan projekteras i samband med projektet för ny-/ombyggnation av 

Lindesborgsskolan. Då Tomelillaborna inte har ”råd” att vänta på en byggnation behöver 

förvaltningen arbeta för att hitta en hyreslokal som kan användas i avvaktan på att en 

nybyggnation står klar.  

 

Yrkande 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar 

att  Kommunfullmäktige beslutar antar vårt budgetförslag.   

  

att   Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget.  

  

att   Kommunfullmäktige fastställer vårt förslag till investeringar för 2022 

 

att  Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att hyra en lokal för 

familjecentral 
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Driftbudget 2022 

 

Driftredovisning (tkr) Budget 2021 Prel 2022  Ökn/minskn Ny ram 

        

Kommunfullmäktige -946 -966   -966 

Revisionen -1 102 -1 125 -200 -1 325 

Valnämnden -15 -275   -275 

Överförmyndarnämnden -2 535 -2 588   -2 588 

Kommunstyrelsen -71 172 -71 939 -2 200 -74 139 

Samhällsbygnadsnämnden -48 739 -49 362 -2 800 -52 162 

Byggnadsnämnden -2 893 -2 957   -2 957 

Kultur- och fritidsnämnden -23 219 -23 480 -600 -24 080 

Vård- och omsorgsnämnden -245 848 -250 966 -2 700 -253 666 

Familjenämnden -414 053 -423 129 -5 500 -428 629 

NETTOKOSTNADER -810 522 -826 787 -14 000 -840 787 

        

Finansiering 827 222 851 331 6 000 857 331 

        

RESULTAT 16 700 24 544 -8 000 16 544 

     

     

2%  resultatmål motsvarar: 16 647 17 465  17 465 

     

     

Förutsättningar     

Uppräkning (PKV*)  2,1%   

Skattesats   20,61   

Befolkning  13 700   

     

* PKV = SKR prisindes för kommunalverksamhet   
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Investeringsbudget 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden Belopp Prio 

Gata/Park   

Asfalt och vägmarkering  2 000 000 1 

Åtgärder trafiksäkerhet 500 000 1 

Lekplatser Tomelilla 1 500 000 1 

GC vägar 1 500 000 1 

Gatubelysning till LED 2 500 000 1 

Dikningsföretag 100 000 1 

Gatuinvesteringar i samband med VA 6 000 000 1 

Byte av elanläggning ej kommunala vägar 2 000 000 1 

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 000 000 1 

Torget 1 000 000 1 

Sittplatser/grillplatser/träd Folkets Park 200 000 1 

Helhetsgrepp Kronoskogen 1 500 000 1 

Nyplantering av träd byar + Tomelilla 200 000 1 

Saltspridare+ plog till flakbil + vikplog till hjullastare 400 000 1 

Oförutsett 1 000 000 1 

Överfart/cykelväg/gångbana  inkl belysning  3 000 000 1 

Invasiva arter 0 2 

Julbelysning 200 000 2 

Hundrastgård Smedstorp 200 000 1 

Utegym Lunnarp 500 000 1 

Klimatskal trädplantering 500 000 2 

 25 800 000  

Fastighet   

Ny bil 150 000 1 

Byavångsskolan 1 000 000 1 

Norrevång 4 000 000 1 

Norrevång 3 000 000 1 

Norrevång 2 000 000 1 

Norrevång 4 500 000 1 

Ängen (500 000) 0 2 

Ängen  200 000 1 

Kulturhuset 1 000 000 1 

Välabadet  4 000 000 1 

Ospecificerat/tillgänglighet 3 000 000 1 

Brösarps brandstation  0 2 

Brösarps brandstation  0 2 

Brösarps brandstation  0 2 

 22 850 000  
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VA investeringar (separat bilaga) 26 400 000 1 

SUMMA samhällsbyggnadsnämnden 75 050 000  

   

Familjenämnden   

Projektering ny/tillbyggnad Lindesborgsskolan 8 000 000  

Familjecentralen 800 000  

Påbörja undersökning/projektering Kastanjeskolan 1 500 000 1 

Ökad funktionalitet Fyrklöverns förskola 2 000 000 1 

Inventarieutbyte 1 500 000 1 

Digitala enheter till elever/personal 1 500 000 1 

SUMMA familjenämnden 15 300 000  

   

Kommunstyrelsen   

IT investeringar 1 400 000 1 

Ekonomisystem 1 000 000 1 

Ipad:s politiker 515 000 1 

SUMMA kommunstyrelsen 2 915 000  

   

Vård- och omsorg   

Takliftar - särskilt boende 500 000 1 

Takskenor 685 000 1 

Inventarier för stöd & omsorg 1 500 000 1 

SUMMA vård & omsorgsnämnden 2 685 000  

   

Kultur o fritid   

Klättervägg  Wifi bänk 350 000 1 

Inventarier till Softa 100 000 1 

SUMMA kultur &fritidsnämnden 450 000  

   

TOTALT 96 400 000  

   

Prioritet 1 96 400 000  

Prioritet 2 700 000  

SUMMA 97 100 000  

   

VA investeringar 26 400 000  

Skattefinansierade investeringar 70 000 000  

SUMMA investeringar 96 400 000  

   

   

Självfinansiering 70 000 000  
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Resultatbudget ( mnkr ) 
    

 

Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 185,0 190,0 196,0 210,0 

Verksamhetens kostnader -942,3 -989,1 -1 010,7 -1 037,6 

Av- och nedskrivningar -48,0 -53,0 -56,0 -66,0 

Verksamhetens nettokostnader -805,3 -852,1 -870,7 -893,6 

Skatteintäkter 535,1 567,3 587,2 597,2 

Generella statsbidrag och utjämning 286,9 301,3 296,0 299,8 

Skatteintäkter totalt 822,0 868,6 883,2 897,0 

Finansiella intäkter 4,0 4,0 4,0 4,0 

Finansiella kostnader -4,0 -4,0 -5,0 -6,0 

Resultat före extraordinära poster 16,7 16,5 11,5 1,4 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 16,7 16,5 11,5 1,4 

     

68



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansbudget ( mnkr) 
    

TILLGÅNGAR Budget 2022 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Materiella anläggningstillgångar 

    
Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 678,2 718,0 760,8 891,8 

Maskiner och inventarier 36,5 40,0 42,0 45,0 

Finansiella anläggningstillgångar     

  
Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 28,0 28,0 28,0 28,0 

Summa anläggningstillgångar 742,7 786,0 830,8 964,8 

Förråd med mera 9,0 9,0 9,0 9,0 

Kortfristiga fordringar 40,0 40,0 40,0 40,0 

Kortfristiga placeringar 34,3 50,0 50,0 50,0 

Kassa och bank 75,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 158,3 139,0 139,0 139,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 901,0 925,0 969,8 1 103,8 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

  
Eget kapital  447,3 463,8 475,4 477,1 

därav årets resultat * 16,7 16,5 11,6 1,7 

Avsatt till pensioner 9,5 9,5 9,5 9,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 9,5 9,5 9,5 9,5 

Långfristiga skulder 320,0 350,0 370,0 500,0 

Kortfristiga skulder 124,2 101,7 114,9 117,2 

Summa skulder 444,2 451,7 484,9 617,2 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 901,0 925,0 969,8 1 103,8 
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Barnkonsekvensanalys av budgetförslaget  

     Ja Nej  

1. Beslutet berör barn direkt eller indirekt?    ☒ ☐  

Om ja, besvara följande frågor  

 

2. Innebär beslutet att alla barn och unga     ☒ ☐  

har samma rättigheter och lika värde?  

3. Innebär beslutet att barns och ungas bästa prioriteras?   ☒ ☐  

4. Innebär beslutet att barn och ungas rätt till god hälsa och   ☒ ☐  

utveckling främjas?   

 

5. Har särskild hänsyn tagits till fysisk och psykisk    ☒ ☐  

funktionsnedsättning hos barn och unga?   

 

6. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?    ☐ ☒  

Om ja, hur och vad är deras inställning?  
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 73 Dnr KS 2020/179

Taxor och avgifter 2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163, med undantag av vård och omsorgs taxor som 
återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån kommande behandling 
av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Ärendebeskrivning
Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 
år 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
Taxor och avgifter utgör en del av de grundförutsättningar som budget 2022 är 
uppbyggd på.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Uppföljning
Utfallet av fastställda taxor och avgifter följs upp i samband med de tre årliga 
uppföljningarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

 § 73 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 57/2021, handlingsid: Ks 2021.2233.

Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Ks 2021.2163.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 57/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 juni utreda hur avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård (s. 
11 Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022), nivå 0 om 380 kr, 
är beräknad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att vård 
och omsorgs taxor ska återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån 
kommande behandling av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Marianne Åkerblads förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Marianne Åkerblads (M) yrkande.

Nej-röst för att Mona Nihléns (V) yrkande.

72



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 73 forts.

Omröstning
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Mona Nihléns yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD).
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Vård och omsorgsnämnden

Familjenämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kanslichef Johan Linander

Kommunikationschef Katrin Högborn

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Planchef Karl Gustavsson
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 73 forts.

Bygglovschef Kerstin Torseke-Hulthén

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt

KFS/Johanna Kandell
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2022 fastställs utifrån KPI oktober 2021 vilket redovisas i december 2021.
 
Övergripande

Tillkommer  Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Oförändrad
Kartongpapper/blad 0,30 Oförändrad
Häftning med klammer per ex 0,15 Oförändrad
Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Oförändrad

Portokostnad

Kopierings- och portotaxa 2021 2022
Kopiering  (inklusive moms) Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A5/kopia 1,70 Oförändrad
A4/kopia 1,70 Oförändrad
A3/kopia 1,80 Oförändrad
A2/kopia 50 Oförändrad
A1/kopia 62,50 Oförändrad
A0/kopia 75 Oförändrad
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Oförändrad
A4/kopia 2,60 Oförändrad
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Kommunledningskontoret

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.
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Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 2021 2022
Avgift Minsta avgift Avgift                             Minsta avgift

A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas med KPI

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas med KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens 
prislista

Självkostnad för städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens prislista 
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Kommunledningskontoret

2021 2022
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan Uppräknas med KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen avgift Oförändrat

B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 

dylikt
10 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 20 050 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 450 kr

Uppräknas med KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Ingen avgift

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
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Kommunledningskontoret

D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Självkostnadspris

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrat 

Oförändrat
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas med KPI
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrat 

Debiteringsprinciper
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller 
tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
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Nyckelskåp                                        2021 2022
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är
500 kr Oförändrat

Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är 
för varje påbörjad månad:
1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 
gäller)

75 kr/tillfälle Uppräknas med KPI

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas med KPI

B

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas med KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.
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Kommunledningskontoret

Tomtpriser 
(momsbefriat)
Gäller för gamla bostadsområden 
samt strötomter för småhus

2021 2022

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 1,13)

Per m2 tomtyta
(+ index 1,13)

Grundavgift 
(+ index, KPI okt 
2021, fastställs dec 
2021)

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2021, fastställs dec 
2021)

Tomelilla och Brösarps 
tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

200 000 kr
(232 306 kr)

90 000 kr

110 kr
(81 kr)

+ 50 kr

+ 50 kr

Uppräknas enligt 
KPI

Uppräknas enligt KPI

Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr)

Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning 1,13 Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet
Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Uppräknas enligt KPI

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta Uppräknas enligt KPI
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Kommunledningskontoret

(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2022 fastställs utifrån 
KPI oktober 2021 vilket fastställs i december 2022.)

Felparkeringsavgift 2021 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Uppräknas enligt KPI
Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enligt KPI
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enligt KPI
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enligt KPI
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enligt KPI
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enligt KPI
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enligt KPI
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enligt KPI
Stått för länge 300 kr Uppräknas enligt KPI
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enligt KPI

Byggnadsnämnden 2022
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Plan- och 
bygglovstaxa

2021 2022

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad 
som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för solcellspaneler och 
solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet 
vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad
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Timavgift kart- 
och 
mätverksamhet

900 kr Oförändrad
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Vård och omsorg
Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård

2021 2022

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 139kr/mån (2020) beroende på 
inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, 
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp 
som bestäms av Socialstyrelsen. För 2021 är beloppet 5 373 kr för ensamstående och 4 540 kr vardera för sammanboende.
Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enligt maxtaxan
1 1-3 timmar/månad 684 kr Beräknas enligt maxtaxan
2 4-9 timmar/månad 1 390 kr Beräknas enligt maxtaxan
3 10 timmar eller mer 2 138 kr Beräknas enligt maxtaxan

Övriga avgifter                                                                          2021                                            2022
Trygghetslarm 302 kr/månad Uppräknas enligt KPI
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Uppräknas enligt KPI
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 302 kr Uppräknas enligt KPI
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Uppräknas enligt KPI
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Uppräknas enligt KPI
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Uppräknas enligt KPI
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Uppräknas enligt KPI
Tillfällig hemsjukvård 380 kr Uppräknas enligt KPI
Hyra av hjälpmedel 80 kr/mån Uppräknas enligt KPI
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Uppräknas enligt KPI

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.
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Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2021                                           2022
Middag inklusive efterrätt 72 kr/portion 74 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 35 kr/portion 36 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr 18 kr
Måltidsabonnemang 3 653 kr/månad 3 720 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt boende                             2021                                              2022
Helt middagsabonnemang 2 500 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar under 
månaden.

2 520 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet samtliga 
dagar under månaden.

Halvt middagsabonnemang 1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1 260 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar.

86



Kommunledningskontoret

Avgifter inom LSS 2021 2022
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på korttidstillsyn och 
korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (LSS§§19,20,21) och 
personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7). Måltider tillhandahålls av verksamheterna själva, inte måltidsverkstan.

Korttidstillsyn/vistelse frukost 12-17 år 15 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12-17 år 33 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12-17 år 16 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Korttidsvistelse heldygnskost 12-17 år 64 kr Utgår från Konsumentverkets 
beräkningar

Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på bostad med 
särskild service för barn och unga

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd 
för var och en av 
föräldrarna

Beräknas enligt regler om 
underhållsstöd för var och en av 
föräldrarna
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Barn och utbildning
   
Maxtaxa förskola och fritidshem 2021 2022
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 50 340 kr per månad.
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3 % 1 510
Barn 2 2 % 1 007 kr
Barn 3 1 % 503 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 1 007 kr
Barn 2 1 % 503 kr
Barn 3 1 % 503 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

 
Förlorat busskort 2021 2022
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr 100 kr
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Kultur och fritid

Simhallen 2021 2022
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enligt KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 110 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 210 kr Uppräknas enligt KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enligt KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2021                                      2022
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Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enligt KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enligt KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enligt KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enligt KPI

Simskola badet 2021 2022
Babysim 1 000 kr Uppräknas enligt KPI
Minisim 1 000 kr Uppräknas enligt KPI
Simskola olika grupper 700 kr Uppräknas enligt KPI
Vattengympa pensionärer 500 kr Uppräknas enligt KPI
Badkalas/barnkalas 105 kr/person Uppräknas enligt KPI
Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Uppräknas enligt KPI
Solrum 12 kort 500 kr Uppräknas enligt KPI
Uthyrning
Stora bassängen/timme för boende i 
kommunen

Hyr ej ut Hyr ej ut

Stora bassängen/timme för övriga Hyr ej ut Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i 
kommunen

Hyr ej ut Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för övriga Hyr ej ut Hyr ej ut
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Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

45 kr Uppräknas enligt KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften

Uppräknas enligt KPI

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle 
debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbaden 2021 2022
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enligt KPI
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enligt KPI
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enligt KPI
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enligt KPI
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enligt KPI
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enligt KPI
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enligt KPI

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enligt KPI
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enligt KPI
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Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enligt KPI

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2021 2022

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enligt 
KPI

Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr Uppräknas enligt 
KPI

Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr Uppräknas enligt 
KPI

Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enligt 
KPI

Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enligt 
KPI

Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enligt 
KPI

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enligt 
KPI

Uthyrning till utomstående
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Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enligt 
KPI

Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enligt 
KPI

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra

Bibliotekstaxor 2021 2022
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde 2 kr/dag eller anskaffningsvärde
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle 300 kr/återlämningstillfälle
Film 5 kr/dag 5 kr/dag
Fjärrlån 10 kr/media/dag 10 kr/media/dag
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde 225 kr eller anskaffningsvärde
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde 150 kr eller anskaffningsvärde
Tidskrift 50 kr 50 kr
CD-skiva Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde
Texthäfte till CD 50 kr 50 kr
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde 225 kr eller anskaffningsvärde
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde 150 kr eller anskaffningsvärde
DVD Vuxen/barn 550 kr 550 kr
Språkkurser Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde
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Energimätare 600 kr 600 kr
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr 0 kr
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media 10 kr/media
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Faktisk kostnad

Ersättningskort 0 kr 0 kr
Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia 6 kr/kopia
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia 3 kr/kopia

Kulturskoletaxor 2021 2022
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enligt KPI
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enligt KPI

Taxor för konsthallen 2021 2022
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Andra kommuner och externa aktörer
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Öppna visningar 0 kr 0 kr
Visningar vuxna 800 kr Uppräknas enligt KPI
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr Uppräknas enligt KPI
Workshop 300 kr Uppräknas enligt KPI
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Kulturtaxor
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

2021 2022

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.

Uppräknas enligt KPI

Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten.

Uppräknas enligt KPI

Lotteritillståndsavgift 2021 2022
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr 300 kr

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Torghandel och Tomelilla marknad 2021 2022
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Torghandel 0 kr 0 kr
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enligt KPI
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enligt KPI
Elanslutning 100 kr Uppräknas enligt KPI
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Avtal via förhandling

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enligt KPI
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enligt KPI
Elanslutning 100 kr Uppräknas enligt KPI
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Avtal via förhandling
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
12 augusti 2021

Justerandes sign

Vonau § 36 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 juni-31 juli 2021:

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – juni och juli: 254

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Thomas Lindberg handlingsid: Von 2021.863.

Delegeringsbeslut SoL och LSS juni och juli 2021, handlingsid: Von 2021.850.

_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021

Beslutskod Beskrivning Maj Juni Juli
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 43 47 43

4001 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag 1

4003 Tillfällig insats 2 4 2

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 15 6 13

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 5 8 7

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 9 8 4

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 2

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag 1 1

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 10 13 2

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

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 7 10 2

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 4 7

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 1 1 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 13 11 10

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1 2

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1 1

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag
6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag 1 1

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1 1

6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS delavslag 1

6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1

6201 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS delavslag 1 1

6300 Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall
6301 Avlösarservice 9 § 5 LSS delavslag 1

6302 Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag 1 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 2

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag 1

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 2

6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS avslag
6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1 1

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 1 3 1

6802 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag
6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 20 25

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 144 161 93
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