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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Vård- och omsorgsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

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

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

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

2



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 18 oktober 2021

Dialoger och informationsärenden Von 
2021-10-28

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:

Nya chefer presenterar sig
Natalia Baginska, enhetschef LSS 1 och Charlotte Dysart, enhetschef HSL Centrala 
presenterar sig för nämnden.

Resursfördelningssystem LSS-boende
Utvecklingsledare Michael Foisack informerar nämnden om hur systemet är upplagt 
och ska tillämpas.

Covid-19 pandemin och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden.
Övrigt
Övrig information från socialchef och omsorgschef
Intervju med KPMG AB
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2 (2)

Vård och omsorgsnämndens presidium intervjuas av KPMG AB kl 10.00 (eller 
efter sammanträdets slut) gällande revisorernas granskning av otillåten 
påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-10-18

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Vonau § 46 Dnr VON 2021/45

Motion - Larmgrupp

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om förslag till särskild larmgrupp. 

Ärendebeskrivning
Helén Bladh (S) och Peter Boström (S) har lämnat in motion angående 
larmgrupp med följande lydelse:
”Hemtjänsten har ett pressat schema för att hinna med vårdtagarna. Ett larm direkt 
på morgonen från en vårdtagare kan lätt kullkasta hela dagens planering. Detta leder 
till stress för personalen, schema som inte kan hållas och vårdtagare som inte får sitt 
planerade besök enligt plan. 

För att minska stressen och förbättra arbetsmiljön för personalen inom hemtjänsten 
skulle en särskild grupp som i första hand kör på larm kunna inrättas. På så sätt 
frigörs tid för personalen att utan stress kunna arbeta med de planerade besöken och 
tiden med vårdtagarna får en högre kvalitet. 

Tomelilla kommun och de privata utförarna delar på nattpatrull och sjuksköterskor. 
Vi menar att man även skulle kunna dela på en larmgrupp på samma sätt. Om 
vårdtagarna redan på förhand vet att det är en särskild grupp som hantera larmen bör 
det inte leda till någon större oro att det kommer annan personal. Vi tror heller inte 
att det skulle utgöra någon större skillnad mot antalet personal de får träffa med 
nuvarande organisation. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att Tomelilla kommun inrättar en ”larmgrupp” inom hemtjänsten att 
hantera larm från brukarna. 

att Tomelilla kommun i förhandling med de privata utförarna upprättar ett 
avtal om en gemensam ”larmgrupp”.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den18 augusti 2021 (Ksau § 154/2021) 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande.

5



Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 46 forts

Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, yttrar sig enligt följande:
I Tomelilla kommun har cirka 350 personer trygghetslarm.  Trygghetslarm är en 
insats enligt Socialtjänstlagen som innebär att den enskilde får en trygghetstelefon i 
hemmet. Syftet med insatsen är att den enskilde ska känna sig trygg och få hjälp från 
hemtjänsten om hen behöver hjälp med sin personliga omsorg och förflyttning, eller 
andra oväntade vardagssituationer men också få hjälp vid ett fall i bostaden. 

Drygt två tredjedelar av larmkunderna har trygghetslarmet just för tryggheten att veta 
att man kan få hjälp om man skulle bli sjuk. Övriga har daglig hjälp från hemtjänsten 
och använder trygghetslarmet för att få hjälp till toaletten eller med förflyttning. Vård 
och omsorgsnämnden garanterar larmanvändaren ett besök inom 30 minuter under 
dag-och kvällstid (07:00 till 21:00) när behov finns. 

Tomelilla kommun har upphandlat en larmcentral för att besvara alla inkomna larm 
dygnet runt. Operatören på larmcentralen, som är vårdutbildad, gör en bedömning 
om det behövs åtgärd på plats i hemmet eller om det är tillräckligt med samtalet för 
den som larmat. Under september överlämnade operatören i genomsnitt mellan 10 
och 14 larm per dag, från kl 07:00 till 21:00. Dessa larm fördelas på fyra 
hemtjänstområden. Den orsakskod som är mest registrerad av operatören är ”hjälp 
till toaletten”. Det är då ofta överenskommet med hemtjänsten att brukaren 
använder lamklockan när han eller hon behöver gå på toaletten istället för att planera 
in fasta besök. De tider då flesta larmen kommer in oavsett område är under 
perioderna 10:00-14:00 och 16:00 till 21:00. 

Underlaget, den låga larmfrekvensen, visar tydligt att nuvarande organisering är både 
det mest kostnadseffektiva och tryggaste sättet att hantera trygghetslarmen på. 

 För de brukare som har det största behovet skulle förslaget medföra att 

- Personalkontinuiteten försämras. Brukaren vet inte vem som kommer när 
den behöver hjälp med sin personliga hygien och vid toalettbesök, de mest 
integritetskänsliga områden. 

- Otryggheten ökar. En larmgrupp kommer inte att kunna åka på alla samtida 
larm från alla fyra hemtjänstområden utan att väntetiden för åtminstone vissa 
ökar. Vård-och omsorgsnämndens värdegaranti om inställelsetid kan inte 
hållas.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 46 forts

Som motionären beskriver finns det en risk att inkomna larm kan upplevas som 
stressande. Det vanligaste är dock att den personalen som ansvarar för att ta 
emot uppringningarna från operatören endast behöver kontakta den kollega som 
befinner sig närmst den som larmat. Hemtjänsten använder ett digitalt 
planeringssystem som innebär att man snabbt kan se var kollegerna befinner sig. 
Detta är ett väl inarbetat arbetssätt. 

Förvaltningen arbetar med heltidsarbete som norm och har därför de sk 
resurspassen som kan användas för att stötta upp vid arbetsanhopning på 
hemtjänstområden. 

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten tillåter ingen utökning av tjänster. För att inrätta en särskild larmgrupp som 
bemannas av två personal 07:00 till 21:00 alla dagar i veckan behövs runt åtta 
personal. Då bemanningen på hemtjänstområden schemaläggs utifrån behovet finns 
det inte utrymme att släppa ifrån sig tjänster till en larmgrupp. 

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

Miljöperspektivet
En larmgrupp som enbart ska åka runt på larm i hela kommunen ökar bilkörningen 
vilket påverkar miljön.  

Uppföljning
Då motionen föreslås avslås sker ingen uppföljning. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om förslag till särskild larmgrupp. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.1022.

.Ksau § 154/2021 Motion – Larmgrupp, handlingsid: Von 2021.905
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 46 forts

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 94/2021.

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsen § 154/2021

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Åkerblad (M) yrkar på att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
beslutar att föreslå vård och omsorgsnämnden att besluta enligt förvaltningens 
förslag, det vill säga att besluta föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen.

Mona Nihlén (V) yrkar på att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar 
föreslå vård och omsorgsnämnden att besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.

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

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

Ksau § 154 Dnr KS 2021/131

Motion - Larmgrupp

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

Ärendebeskrivning
Helén Bladh (S) och Peter Boström (S) har lämnat in motion angående 
larmgrupp med följande lydelse:
”Hemtjänsten har ett pressat schema för att hinna med vårdtagarna. Ett larm direkt 
på morgonen från en vårdtagare kan lätt kullkasta hela dagens planering. Detta leder 
till stress för personalen, schema som inte kan hållas och vårdtagare som inte får sitt 
planerade besök enligt plan. 

För att minska stressen och förbättra arbetsmiljön för personalen inom hemtjänsten 
skulle en särskild grupp som i första hand kör på larm kunna inrättas. På så sätt 
frigörs tid för personalen att utan stress kunna arbeta med de planerade besöken och 
tiden med vårdtagarna får en högre kvalitet. 

Tomelilla kommun och de privata utförarna delar på nattpatrull och sjuksköterskor. 
Vi menar att man även skulle kunna dela på en larmgrupp på samma sätt. Om 
vårdtagarna redan på förhand vet att det är en särskild grupp som hantera larmen bör 
det inte leda till någon större oro att det kommer annan personal. Vi tror heller inte 
att det skulle utgöra någon större skillnad mot antalet personal de får träffa med 
nuvarande organisation. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att Tomelilla kommun inrättar en ”larmgrupp” inom hemtjänsten att 
hantera larm från brukarna. 

att Tomelilla kommun i förhandling med de privata utförarna upprättar ett 
avtal om en gemensam ”larmgrupp”.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
18 augusti 2021

Justerandes sign

§ 154 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
och därefter till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 94/2021, handlingsid: Ks 2021.2567.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 94/2021.

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson

Vård- och omsorgsnämnden

Balanslista/Patrik Månehall
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Vonau § 47 Dnr VON 2021/48

Sammanträdesdagar 2022 för Von och 
Vonau

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträden 2022 för nämnd och 
arbetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden föreslås ha elva sammanträden 2022. De är förlagda till 
torsdagar klockan 08.30 i lokal Äppelkriget i kommunhuset. Sammanträdet i maj 
föreslås till onsdagen den 25e eftersom torsdagen den 26e är kristi himmelsfärdsdag 
och helgdag.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås ha elva sammanträden. De äger 
rum på torsdagar två veckor innan nämndens sammanträde klockan 08.30 och lokal 
Svea Hund i kommunhuset kommer i första hand bokas för utskottets 
sammanträden. Sammanträdet i mars äger dock rum tisdagen den 15 mars eftersom 
presidiet då är inbokat på annat möte.

Ordförandeberedning inför Vonau och Von sammanträden sker normalt första 
måndagen i månaden. En kommunövergripande beredningsrutin har på uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott tagits fram och gäller från den 1 november 
2020.Handlingar till respektive månads sammanträde ska normalt vara 
nämndsekreteraren till handa senast två arbetsdagar innan ordförandeberedningen 
för att kunna färdigställas och distribueras dagen innan beredning. Ärenden som inte 
är färdigställda till ordförandeberedningen ska alltid godkännas av ordförande innan 
det läggs till dagordningen till sammanträdet.

Kallelse och handlingar till nämnd och utskott publiceras i läsplattorna sex 
kalenderdagar före varje sammanträde.

Förslag på sammanträdesdagar för nämnden 2022:
27 januari, 24 februari. 31 mars, 28 april, 25 maj (onsdag), 30 juni, 25 augusti, 29 
september, 27 oktober, 24 november, 22 december.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 47 forts

Förslag på sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2022:
13 januari. 10 februari, 15 mars (tisdag), 14 april, 12 maj, 16 juni, 11 augusti, 15 
september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

Ekonomiska konsekvenser
Att besluta om sammanträdesdagar får inga ekonomiska konsekvenser.

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

Miljöperspektivet
Samtliga sammanträdeshandlingar är sedan länge digitala och under 2021 infördes 
digital protokolljustering vilket innebär att ordförande och justerare inte behöver resa 
till kommunhuset för att justera protokollen.

Uppföljning
Ingen formell uppföljning kommer ske av beslutade sammanträdestider men om 
något datum eller tid behöver ändras beslutas detta av nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträden 2022 för nämnd och 
arbetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.1023.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Åkerblad (M) yrkar att datum för sammanträde med vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott ändras från 17e till 15e mars i förslaget till vård och 
omsorgsnämnden.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 47 forts

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

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander

Assistent Patrik Månehall
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Vonau § 48 Dnr VON 2021/33

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut SoL och LSS, tredje kvartalet 2021

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna 
densamma till revisorerna.

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.

Två nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under 
perioden.

Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden. 
Man född 1994. Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 21-09-30 128 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. Mannen 
bor med förälder i avvaktan på verkställighet.

Man född 2000. Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid 
fram till 21-09-30 136 dagar. Rekrytering pågår.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 48 forts

För tredje kvartalet 2021 finns inget att rapportera som ej verkställt enligt SoL. 
Samtliga beslut enligt socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

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.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna 
densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Angelica Michanek handlingsid: Von 2021.1024.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Vonau § 49 Dnr VON 2021/33

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnande beslut SoL och LSS, tredje 
kvartalet 2021

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
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 LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska ange vilka 
typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för 
respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas dagarna 
från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. En 
kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att 
tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

Två nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under 
perioden.

Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden. 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-
09-30 128 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.

Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-09-
30 136 dagar.

16



Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 49 forts

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.

Tidigare redovisning. Inga tidigare redovisade ej verkställda beslut inom SoL eller 
LSS under 2021

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.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Angelica Michanek 2021-10-07, handlingsid: Von 2021.1025

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

17
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Vonau § 50 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut september 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 september-30 september 2021:

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – september: 146

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.1026

Delegeringsbeslut SoL och LSS september 2021, handlingsid: Von 2021.1013

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021

Beslutskod Beskrivning Juli Augusti September
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 43 41 39

4001 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag
4003 Tillfällig insats 2 1

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 2

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 13 10 11

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 7 7 16

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 4 4 5

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 2 4

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 2 9 11

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

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 2 3 5

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 1 4

5001 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag 1

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag 1 1

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 10 12 8

5102 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag 1

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall
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

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall
6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS delavslag
6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 3

6201 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS delavslag
6202 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag 1

6300 Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall 2

6301 Avlösarservice 9 § 5 LSS delavslag
6302 Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag 1

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag 1

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS avslag
6601 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS delavslag 1

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag
6785 Boende vuxna avvisning 1

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 1 2 3
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6802 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag 1

6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 25 30

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 93 126 146
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Vonau § 51 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden oktober 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Meddelande från inspektionen för vård och omsorg om avslutat ärende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot en anmälan med klagomål på 
hälso- och sjukvården där det framgår att vårdgivaren inte har fått möjlighet att 
besvara klagomålet. IVO avslutar därför ärendet utan utredning och överlämnar en 
kopia på klagomålet till vårdgivaren med hänvisning till bestämmelserna i 7 kap. 12 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. IVO har registrerat uppgifterna och kan 
använda dem vid planering av kommande tillsyn; Enligt 3 kap. 8a-8b §§ PSL har 
vårdgivaren en skyldighet att ta emot och besvara klagomål från patienter och 
närstående.

Anmälaren har i ett beslut från IVO fått besked om att en kopia av klagomålet har 
överlämnats till den vårdgivare som är ansvarig för verksamheten. IVO förutsätter att 
vårdgivaren ombesörjer att anmälaren snarast blir kontaktad och får ett svar.

2. Underrättelse från Kammarrätten i Göteborg till Vård och 
omsorgsnämnden i Tomelilla kommun

Vård och omsorgsnämnden har överklagat en dom gällande personlig assistans. I 
överklagandet till kammarrätten hänvisar nämnden till en bilaga. Någon bilaga har 
inte kommit in till kammarrätten.

Ni får nu tillfälle att komplettera överklagandet. Vill ni göra det ska yttrandet vara 
skriftligt och komma in till domstolen senast den 1 oktober 2021.

När tiden har gått ut kan domstolen komma att avgöra målet, även om något svar 
inte kommit in.
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Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 51 forts

3. Beslut från kammarrätten i Göteborg - Dom i mål nr 1563-21, gällande 
Avlösarservice; fråga om prövningstillstånd

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står 
därför fast.

4. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö om att avskriva mål 4494-21
Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun beslutade den 11 mars 2021 att 
delvis avslå den klagandes ansökan om tillfällig utökning av insatsen personlig 
assistans. 

Sedan den klagande överklagat nämndens beslut har hen i skrivelse, som kom in till 
förvaltningsrätten den 22 september 2021, återkallat sitt överklagande. Målet ska 
därför skrivas av från vidare handläggning.

5. Svar till IVO gällande begäran om komplettering av dnr 3.1.1-
22096/2021-03, dnr 3.1.1-10987 /2021-04 samt dnr 3.1.1-12864/2021/3

Omsorgschefen har skickat svar på begäran om komplettering som inkom till 
nämnden 2021-09-01 och som redovisades som anmälningsärende på nämndens 
sammanträde i augusti. Totalt var det tre anmälningar där IVO begärt komplettering 
från nämnden.

6. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 16 
september 2021, §§ 37-44

7. Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut för 
andra kvartalet 2021

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: 2021.1027

Synpunkt avseende avklippt tå, avslutat ärende hos IVO dnr 3.4.1-34251/2021-3, 
vårdgivaren ska ombesörja att anmälaren får svar, handlingsid: Von 2021.944

Begäran om komplettering i mål nummer 5627-21, handlingsid: Von 2021.965
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Beslut i mål nr 1563-21,avlösarservice, ej prövningstillstånd av Förvaltningsrätten i 
Malmös dom i mål nr 7101-20, handlingsid: Von 2021.966

Beslut i mål nummer 4494-21 -avskriver målet, handlingsid: Von 2021.976

Svar till IVO gällande begäran om komplettering av dnr 3.1.1-22096/2021-03, 
handlingsid: Von 2021.984

Svar på begäran om komplettering av dnr 3.1.1-10987 /2021-04, handlingsid: Von 
2021.985

Svar på begäran om komplettering av fördjupad analys, dnr 3.1.1-12864/2021/3, 
handlingsid: Von 2021.986

Protokoll 2021-09-16 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 37-44, 
handlingsid: Von 2021.946

Revisorerna § 44/2021, Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande 
beslut för andra kvartalet 2021, handlingsid: Von 2021.1017

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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