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Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2021/2
Datum 17 november 2021

Dialoger och informationsärenden Von
2021-11-25
Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:
1. Jäv för förtroendevalda
Kanslichef Johan Linander informerar nämnden om jävsregler för förtroendevalda
på önskemål från nämndens presidium.
2. Vision och tillitsbaserad ledning och styrning
Verksamhetsutvecklare Stefan Persson informerar nämnden om kommunens vision
och om tillitsbaserad ledning och styrning.
3. Covid 19-pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden.
4. Övrig information från socialchef och omsorgschef
Socialchef Camilla Andersson och omsorgschef Patrik Sikt informerar nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-11-17

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Stöd och omsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Stöd och omsorg

Olof Hammar
Nämndsekreterare

2 (2)
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vonau § 53

Dnr VON 2021/35

Skånetrafiken - Diverse information
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från Skånetrafiken har inkommit följande information
-

Information om återgång till samåkning

-

Information om serviceresors app

-

Nyhetsbrev från Serviceresor sept 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.1110
Information om återgång till samåkning, handlingsid: Von 2021.1074
Information om serviceresors app, handlingsid: Von 2021.1075
Nyhetsbrev från Serviceresor sept 2021, handlingsid: Von 2021.1076
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson

Justerandes sign
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2021-10-11

Information om återgång till samåkning
Nu återgår mycket till det normala eftersom Folkhälsomyndigheten har tagit bort de flesta
av de råd och rekommendationer som har funnits under pandemin. Många är vaccinerade
och kollektivtrafiken har släppt på restriktioner. I samråd med Smittskydd i Skåne återgår
Serviceresor till samåkning.
Från och med den 25 oktober samordnas alla serviceresor och följande gäller:
•

Sjukresor bokas med samåkning. Om det finns medicinsk grund för att åka ensam,
till exempel om resenären är infektionskänslig, ska ett läkarintyg styrka behovet.
Samåkning gäller även resor som bokas på tjänstekundnummer.

•

Max två resenärer per personbil och max fyra i specialfordon.

•

Rekommendationerna är att samtliga resenärer ska bära munskydd. Resenärerna
ansvarar själva för att ha med sig och använda munskydd. Förarna bör ha
munskydd vid ansiktsnära kontakt.

•

Alla färdtjänstresor och fasta färdtjänstresor planeras med samåkning, förutom de
resenärer som har ett beviljat tillstånd för att resa ensam.

Med vänlig hälsning
Skånetrafikens Serviceresor
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1/2017
Information om serviceresors app

2021-07-07

Nu kan resenärer boka eller se sina resor i serviceresors app
De som reser med färdtjänst
Nu kan resenärer som har ett beviljat färdtjänsttillstånd boka och se sina resor i serviceresors app eller
på webben. Det går också att avboka sin resa och se andra detaljer, som till exempel egenavgift eller
vilken typ av färdtjänst som beviljats och hur länge tillståndet gäller.
De som reser sjukresor
De som reser med sjukresor kan se sina bokningar och avboka sin sjukresa i serviceresors app eller på
webben. Under sommaren pågår utveckling för att även kunna boka sjukresa via appen.
Hur gör resenären
För att kunna göra detta i appen eller på webben behöver resenären ha tillgång till en dator eller
smartphone. Appen går att ladda ner från App store eller Google play. Ikonen är gul med ett svart
fordon och heter Serviceresor. Går man in via sin dator besöker man
https://serviceresor.skanetrafiken.se och legitimerar sig med bank ID.
Vår ambition
Appen och webbtjänsten är en viktig del i vår digitala resa och i vår ambition att göra det enklare och
smidigare att boka resa med oss och att minska behovet av att ringa vår beställningscentral.
Vid frågor vänligen kontakta kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se eller ring 0771-77 44 33.

Med vänlig hälsning
Skånetrafikens serviceresor
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Nyhetsbrev från Serviceresor

2021-09-28

Ny tjänst vid resor utanför Skåne
Den första oktober 2021 lanserar Skånetrafikens Serviceresor en ny tjänst för
resenärer som ska uppsöka vård utanför Skåne. Tjänsten är till för dem som söker
vård inom ramen för specialistvårdsremiss eller vårdgarantin.
Resenären har möjlighet att få resan och logi bokad av Serviceresor. Det innebär att
resenären inte längre behöver ligga ute med kostnader för resan eftersom de
hanteras direkt av Skånetrafiken. Resenären står för egenavgiften som faktureras i
efterhand.
För att resenären ska kunna använda tjänsten måste det inkomma en
remiss/betalningsförbindelse från något av Region Skånes sjukhus eller en
vårdgarantiblankett från remitterande vård. I remissen ska det framgå om behovet
avser resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med serviceresefordon. Samt om
det finns behov av logi och ledsagare.
När remissen/betalningsförbindelsen eller vårdgarantiblanketten inkommit till
Skånetrafiken kan resenären boka sin resa via resentjänsten. Resenären når oss på
0771-77 17 73 eller via mejl, utomlansresor@skanetrafiken.se.
Resenären kan också göra en bokningsförfrågan via 1177.se. När den har skickats in
kommer Serviceresor kontakta resenären nästkommande helgfri vardag. För att
kunna skicka in bokningsförfrågan via 1177.se måste man vara över 18 år och kunna
signera med e-legitimation.

Med vänlig hälsning
Skånetrafikens Serviceresor
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vonau § 56

Dnr VON 2021/49

Riskanalys intern kontroll 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 5,7,9,10 förvaltningens bruttolista,
handlingsid: Von 2021.1106 som ska ingå i nämndens interna kontrollplan för 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet.
Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 14 risker. Vård och
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i
nämndens interna kontrollplan för 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen
och prioriteringarna i densamma.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av nämndens interna kontrollplan sker i samband med delårsrapporter
och årsredovisning.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 56 forts

Föredragning

Socialchef Camilla Andersson redogör för samtliga identifierade risker i
förvaltningens bruttolista samt bereder ledamöterna i vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott möjlighet att lämna förslag på ytterligare identifierade risker.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar vilka risk id i förvaltningens bruttolista,
handlingsid: Von 2021.1106 som ska ingå i nämndens interna kontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-10-27
Intern kontroll 2022 - Förvaltningens bruttolista, handlingsid: Von 2021.1106

Tidigare behandling

Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Olof Örnsved (SD), Mona Nihlén (V) och Alexander Verweij Svensson (M)
yrkar på att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård och
omsorgsnämnden att riskid 5,7,9,10 ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2022.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner tjänstgörande ordförande att vård och
omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar enligt Per-Olof Örnsveds, Mona Nihléns
och Alexander Verweij Svenssons yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Riskanalys 2022
Verksamhet: Vård och omsorg
ID

Riskkategori

Risk

1

Felaktig lön utbetalas

2

Brister i medarbetares
frånvarorapportering
Risk för brister i patientsäkerhet om
patienter inte har en
omvårdnadsansvarig sjuksköterska
utsedd och dokumenterad
Risk att tappa bort patienter/brukare vid
övergången till nytt verksamhetssystem
Risk för generella nattbesök på säbo och
inte individuella behov som styr
Risk för hot och våld mellan brukare på
LSS boende.
Brister i Introduktion av nya medarbetare
leder till kvalitetsbrister
Brister i följsamhet av SIP rutin

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sannolikhet

Konsekvens

Brister i rutiner och hantering av hot och
våldssituationer
Brist i brandskyddsarbetet
Risk att sekretessuppgifter skickas till fel
person
Risk i hantering av Lex Sarah utredningar
i pappersform
Brister i att diarieföring av avtal innebär
risk vid uppföljningar, förlängningar och
avtalstrohet
Risker vid vakanser
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Riskvär
de

Hantering

Ansvarig

Kommentar

Uppföljning

Förklaringar till riskanalysens kolumner

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall.
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.

Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:









Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Finansiella risker
Risker för förtroendeskada
Bristande efterlevnad av regelverk
Redovisningsrisker
Legala risker
IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar.
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.
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Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vonau § 57

Dnr VON 2021/50

Budget 2022 - Vård och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och omsorgsnämnden
2022, handlingsid: VON 2021.1107

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 antogs av kommunfullmäktige 202106-21 (Kf § 75/2021).
Efter kommunfullmäktiges beslut har vård och omsorgsverksamheten upprättat
förslag till budget 2022 utifrån de tre olika budgetramar som tilldelats och som
tillsammans utgör summan för vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Vård och omsorgs totala budget för 2022 uppgår till 253 666 tkr, vilket är en ökning
jämfört med 2021 när budgeten uppgick till 245 848 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade
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
Budgeten följs upp i nämnden tertialvis och efter årets slut.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 57 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och omsorgsnämnden
2022, handlingsid: VON 2021.1107

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2021.1114.
Budget 2022 Vård och omsorgsverksamheten, handlingsid: Von 2021.1107
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunstyrelsen anmälningsärende

Justerandes sign
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Budget 2022
Vård och omsorg
Socialchef Camilla Andersson
Tilldelad budget för 2022
Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2022 innehåller en ramökning med drygt 5 Mkr.
Ramökningen skall finansiera löneökningar och övriga kostnadsökningar som exempelvis hyror under
verksamhetsåret. I budgeten har varje verksamhetsform uppräknats samtidigt som justeringar av intäkter
och volymer påverkar budgetramens ökning per verksamhet. Hyreskostnader har omfördelats mellan
verksamheter, främst mellan verksamheterna gemensam administration och särskilt boende.
I budgeten har det utöver ramökningen tilldelats medel för sänkning av förbehållsbeloppet och en
satsning på serviceteam inom hemtjänsten. Totalt 2,7Mkr.
Fullmäktiges beslut innehåller tre delar av budget för vård och omsorg. Nämndens egen budget,
driftbudget samt omsorgspeng.
Fördelning av budget 2022
Nedan presenteras tabell med budget för 2022, kommunfullmäktiges beslut på ramar för 2022 samt våra
omfördelningar och uppräkningar som varit nödvändiga för att få en rättvisande budgetram 2022 att
fördela utifrån alla kända förändringar som vi tagit hänsyn till.
Verksamhet
Kf Budget 2021
Kf Budget 2022
Vård och omsorgsnämnd
425
434
Driftbudget enligt verksamhetsindelning:
82 040
92 460
- administration och ledning
31 623
32 023
- rehab, sjuksköterskor/tekniska hjälpmedel
30 677
32 278
- LSS
12 340
10 362
- hemtjänst
1 853
2 378
- säbo (inkl korttid)/trygghetsboende
5 547
6 962
- vuxenvård/öppen verksamhet/anhörigstöd
5 487
8 456
Omsorgspeng enligt verksamhetsindelning:
163 383
160 772
- administration och ledning
1 388
0
- personlig assistans
17 792
19 767
- LSS
43 987
42 166
- hemtjänst
26 987
27 663
- säbo (inkl korttid)/trygghetsboende
73 229
71 176
Totalt vård och omsorg
245 848
253 666

VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2022
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Omsorgspengen är i stora delar en kvalificerad gissning utifrån nuläge, där nya beslut under året kan
påverka kostnaderna stort eller att våra volymberäkningar ändras markant med anledning av oförutsedda
förändringar. I äldreomsorgen budgeteras för färre antal dygn i särskilt boende medan det i hemtjänsten
budgeteras för fler timmar. Inom LSS är budgetarna till de olika boendena fördelade utifrån det antal
timmar de boende behöver personalstöd. Extern korttidsvistelse LSS bedrivs numera i egen regi.
Kostnaderna för externa placeringar och personlig assistans ökar med 8,5 mkr till budget 2022. Ett stort
antal medarbetare har utbildats till undersköterskor genom äldreomsorgslyftet, det ger en väsentlig
kompetensförstärkning samtidigt som lönekostnaderna ökar. Flytt från Välagården ger ökade kostnader
under 2022 med 500 tkr. Nytt arbetstidsvillkor för kommunals avtalsområde gällande nattpersonal från
april 2022, en minskning från 36,33 timmar per vecka till 34,33 med en kostnad om 500 tkr för 2022.

OMSORGSPENG 2022

ANSVAR 700
Volymbudget
2021

Antal dygn särskilt boende
Norrevång
Brinkehem
Valkyrian
momsbidrag
Byavången inkl Lintegen
momsbidrag
Antal dygn korttidsboende
Norrevång
Brinkehem
LAGD BUDGET
Antal timmar hemtjänst
Egen regi, Väster/tranås
Egen regi, Brösarp
Förenade Care, söder
momsbidrag
Förenade Care, centrum
momsbidrag

Ersättning Budget
per volym 2021

8 480
7 210
12 950

1 585
1 585
1 532

19 650

1 465

48 290

6 167

20 800
10 800
17 850

475
475
379

13 700

378

63 150
LAGD BUDGET
LSS-verksamhet
Personlig assistans
Skolinternat
extern korttidsvistelse/tillsyn
extern placering
Gruppbostad LSS
Daglig verksamhet LSS
Gemensam administration

13 440 800
11 427 850
19 839 400
-1 190 364
28 787 250
-1 727 235

6 600
6 600
13 000

1600
1600
1563

19 650

1494

1 180 944
590 472
72 349 117
73 228 500

500
1 600
45 850

1600
1600

800 000
2 560 000
71 175 600
71 175 600

9 880 000
5 130 000
6 765 150
-405 909
5 178 600
-310 716
26 237 125
26 987 000

20 800
12 600
17 850

485
485
387

13 700

386

10 088 000
6 111 000
6 907 950
-414 500
5 288 200
-317 300
27 663 350
27 663 350

15 792 000
500 000
4 360 000
10 682 000
21 538 480
6 906 500
1 388 000
61 166 980
61 166 980
161 382 480

LAGD BUDGET
TOTAL BUDGET

VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2022
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Volymbudget Ersättning Budget
2022
per volym 2022

64 950

10 560 000
10 560 000
20 319 000
-1 219 100
29 357 100
-1 761 400

19 767 300
107 200
0
13 509 600
19 325 700
9 223 000
0
61 932 800
61 932 800
160 771 750

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vonau § 58

Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut oktober 2021
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för oktober 2021.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 oktober-31 oktober 2021:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – oktober: 138

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för oktober 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.1115.
Delegeringsbeslut SoL och LSS oktober 2021, handlingsid: Von 2021.1096
_________

Justerandes sign
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021
Beslutskod
4000
4001
4003
4100
4200
4300
4400
4600
4502
4800
4801
4900
5000
5090
5001
5002
5100
5102
5200
6000
6001
6002
6100
6102
6200
6201
6202
6300
6301
6302
6400
6402
6500
6600
6601
6700
6701
6785
6800

Beskrivning
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag
Tillfällig insats
Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall
Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall
Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall
Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall
Trygg hemma 4k1§SoL bifall
Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall
Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall
Hemtjänstinsatser i särskilt boende
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag
Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall
Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag
Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall
Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall
Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag
Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag
Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall
Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS delavslag
Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall
Kontaktperson 9 kap 3§ LSS delavslag
Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag
Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall
Avlösarservice 9 § 5 LSS delavslag
Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag
Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall
Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag
Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS avslag
Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS delavslag
Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall
Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag
Boende vuxna avvisning
Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall
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Augusti

September Oktober

41

39

42

1
10
7
4
2

1
2
11
16
5
4

1
1
6
8
6
3

9

11

16

5
4

1
10
8

8

11

3
1
1
1
12
1

1
1

3

1

1
2

1
1

1

1
1

2

1
3

6802
6900
6901

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag
Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2
Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
SUMMA

22

1
25

30

21

126

146

138

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vonau § 59

Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden november 2021
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 oktober
2021, §§ 45-51.
2. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022.
3. Meddelande om inspektion från IVO:
Den 19 oktober 2021 inkom till vård och omsorgsnämnden från Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) meddelande om inspektion den 2 november med anledning
av tre tidigare Lex Maria anmälningar. Socialchef och omsorgschef informerade
nämnden om inspektionen på senaste sammanträdet i oktober.
4. Protokoll från Kammarrätten i Göteborg till Vård och omsorgsnämnden i
Tomelilla kommun:
Den 21 oktober 2021 inkom till vård och omsorgsnämnden protokoll från
kammarrätten i Göteborg där det framgår att man meddelar prövningstillstånd
gällande överklagat avgörande i Förvaltningsrätten i Malmö den 2 september 2021
gällande dom i mål nr 11666-20.
5. Ordförandebeslut gällande ansökan om bostad med särskild service enligt
LSS:
1:e vice ordförande/tjänstgörande ordförande i vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott Per-Olof Örnsved beslutade den 3 november 2021 med stöd av vård
och omsorgsnämndens delegeringsregler 10.8 samt kommunallagen 6 kap § 39 att
bevilja en sökande bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt
handlingsid: Von 2021.1100. Beslutet behövde fattas akut och arbetsutskottets
sammanträde den 11 november kunde inte inväntas. Kostnaden för placeringen
kommer belasta vård och omsorgsnämndens budget.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 59 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2021.1116.
Protokoll 2021-10-14 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 45-51,
handlingsid: Von 2021.1097.
Ksau § 185/2021 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2022,
handlingsid: Von 2021.1098.
Meddelande om inspektion i dialogform, handlingsid: Von 2021.1055,1056 och 1057.
Protokoll i mål nr 5627-21 gällande stöd och service till vissa funktionshindrade,
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd, handlingsid: Von 2021.1068.
Ordförandebeslut gällande ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § punkt
8 LSS, signerat, handlingsid: Von 2021.1100.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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