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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 2021/57

Datum 8 december 2021

Systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
vård och omsorg 2020

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

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall 
varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte 
fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det 
finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Vid ett möte 2020 mellan revisorerna och HR-chefen lyftes att nämnderna inte kände 
till resultaten från det systematiska arbetsmiljöarbetet. HR-chefen fick i uppdrag att 
redovisa SAM-rapporten per verksamhet för respektive ansvarig nämnd. Nämnden 
framförde efter presentationen i december 2020 att man önskade en liknande 
redovisning årligen från HR-avdelningen.

På dagens sammanträde presenterar HR-chef Johan Lexfors uppföljningen av SAM 
för 2020. 

Ekonomiska konsekvenser
Att redovisa resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet för nämnden får inga 
ekonomiska konsekvenser.
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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
Nämnden kommer under 2022 få redovisat SAM-arbetet för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-09

2021 Presentation SAM 2020 till nämnd VoO, handlingsid: Von 2021.1214

Stöd och omsorg

Olof Hammar

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

HR-chef Johan Lexfors
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Redovisning av uppföljning
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2021-12-09 3

Har alla chefer med arbetsmiljöansvar fått fördelade 
arbetsmiljöuppgifter?

Ja Nej

Vård-och 
omsorg
IFO

2019

Ja Nej

100%

0

Stöd- och 
omsorgsverksamheten
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2021-12-09 4

Har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal?

Ja Nej

2019

Vård-och omsorg
IFO

85%

15%

2020

Ja Nej
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2021-12-09 5

Har ni under 2020 genomfört en fysisk skyddsrond?
Ny fråga 2020

50% 50%

2020

Ja Nej
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2021-12-09 6

Har ni under 2020 genomfört en OSA-skyddsrond?
Organisatorisk och social skyddsrond

Ny fråga 2020

35% 35%

30%

2020

Ja Nej Behov av utb/genomgång
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2021-12-09 7

Har något tillbuds- eller arbetsskadeanmälan vari så allvarlig 
att anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket?

Ny fråga 2020

5%

95%

2020

Ja Nej

11



2021-12-09 8

Systematiskt arbetsmiljöarbetet kring COVID 19 under 2020. 
Individuella riskbedömningar som tillhör riskgrupp eller nära anhörig i riskgrupp. 

Ny fråga 2020

25%

10%
5%

60%

2020

Ja Nej Påbörjad Har inte funnits behov
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2021-12-09 10

Har företagshälsovård använts för hälsofrämjande åtgärder 
under 2020?

Ny fråga 2020

20%

80%

2020

Ja Nej
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Har dokumenterade riskbedömningar gjord under 2020?
Ny fråga 2020
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2021-12-09 12

Har alla enheter haft arbetsplatsträffar enligt Tomelilla 
kommuns samverkansavtal minst 9 gånger/år?

Ja Nej

100%

0%

100%

0%

2019

Vård-och omsorg
IFO

75%

25%

2020

Ja Nej
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2021-12-09 13

Arbetsmiljöområden som behandlats på APT: 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
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Har ni arbetat fram enhetsspecifika mål för det 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet?

Ja Pågående Nej Har inte 
tillräckliga 
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2021-12-09 15

Arbetsmiljöområden som behandlats på APT:
Lika rättigheter och möjligheter.

Ja Delvis Nej Inte aktuell Kunskapen 
finns redan
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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 6 december 2021

Dialoger och informationsärenden Von 
2021-12-16

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

1. Covid 19-pandemin
Tillförordnad socialchef Patrik Sikt informerar nämnden.

2. Övrig information från tillförordnad socialchef
Tillförordnad socialchef Patrik Sikt informerar nämnden.

3. Jullunch
Efter dagens sammanträde intar nämndens ledamöter och ersättare samt berörda 
tjänstemän en gemensam jullunch.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-06

Stöd och omsorg
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Olof Hammar

Nämndsekreterare
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

Vonau § 62 Dnr VON 2021/52

Nulägeskarta för målprocessen 2023

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade 2020-10-28 att från och med 2021 ersätta 
äldreomsorgsplanen med verksamhetens årliga nulägeskarta och använda den som 
grund för utveckling av äldreomsorgen.

Socialchefen har nu utarbetat en nulägeskarta inför målprocessen gällande mål för 
2023.

Ekonomiska konsekvenser
Att presentera nulägeskartan för nämnden får inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Verksamhetens nulägeskarta kommer följas upp årligen.

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

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

§ 62 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.1167.

Nulägeskarta för målprocessen 2022 handlingsid: Von 2021.1168.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Nulägeskarta för 
målprocessen 2023

NULÄGESKARTA
Vård- och omsorgsnämnden
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målprocessen 2023
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Nulägeskarta för målprocessen 2023 2

Nämndens uppdrag
Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst, 
hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, LSS-
verksamhet och socialpsykiatri.

Vård och omsorgsnämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar rörande vård 
och omsorgsverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

Lagar som styr verksamheten:

 Socialtjänstlag (2001:453) och socialtjänstförordning (2001:937)

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 Smittskyddslag (2004:168)

 Lag (1997:736) om färdtjänst

 Patientskadelag (1996:799)

 Patientdatalag (2008:355)

 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

 Begravningslag (1990:1144)

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Offentlighets- och

sekretessförordning (2009:641)

 Förvaltningslag (2017:900)

 Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS och SOSFS)

Ansvarsområden

Träffpunkter

Hemtjänst
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Nulägeskarta för målprocessen 2023 3

Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa

Särskilt boende för äldre

Korttidsboende

Anhörigstöd- öppen verksamhet, växelboende, avlastning i hemmet och dagverksamhet

LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn

Hemsjukvård
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Nämndens mål 

Nämndens mål
Nämndsmål
Hållbar utveckling 
Inlägg och information på sociala medier och webben ska öka för att informera anhöriga 
och kommuninnevånare.

Delaktighet och egenmakt 
70% av de boende ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet.

Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering

Trygghet och hälsa
Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 80%
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Vår samlade analys av nämndens nuläge
Pandemin har i stor utsträckning påverkat verksamheterna inom vård och omsorg. 
Sjukfrånvaron har ökat, arbetssätt har förändrats och medarbetarna har ständigt varit i 
beredskap för nya rutiner och riktlinjer för att skydda de mest sköra i verksamheterna. Det 
har varit psykiskt påfrestande för många att gå till jobbet och veta att man riskerar att 
utsättas för smitta under arbetet. Många brukare /patienter upplever också en stor oro över 
riskerna att en del medarbetare inte är vaccinerade. En del utvecklingsarbete har fått stå till 
sidan för att förhindra smittspridning men även för att upprätthålla andra delar i 
verksamheterna. Fortfarande vet vi inte hur effekterna kommer att påverka oss framåt dvs 
vilken återhämtning som kan komma att krävas.

Samverkan internt och externt är ett fokus för nämndens verksamheter. 
Kommuninvånarna /brukarna ska uppleva det enkelt att ha kontakt med myndighet och 
verksamhet. Ärenden som spänner över flera verksamheter behöver samordnas för att 
bästa möjliga insats ges. SIP (samordnad individuell plan) är en samverkansform som 
används inom samtliga nämndens verksamheter när även regionen har insatser för 
brukaren/patienten. Verksamheten bedömer att det finns en mycket god samverkan med 
primärvården i Tomelilla. Utifrån heltid som norm så är den interna samverkan med 
Rekrytering och Bemanningsenheten av stor vikt. Det är en tät dialog och samverkan 
utvecklas över tid. Socialtjänsten är en annan intern samverkanspart oftast i individärenden. 
Gemensamt lärande, förståelse av varandras roller, uppdrag och lagstiftning har varit fokus 
eftersom det ligger till grund för samarbetet i individärenden.

Heltid som norm har ökat andelen heltider i verksamheten väsentligt och skapat resurstid. 
För att till viss del avlasta verksamheten har avsteg från heltid som norm gjorts från att 
skapa heltidstjänster på visstidsanställningar eller från att öka befintliga tjänstgöringsgrader 
från deltid till heltid. Från och med 2022 kommer det inte att göras något nytt avsteg vilket 
kommer att öka på resurstiden.

Digitaliseringsstrategin som utgångspunkt och Digitalt först, präglar verksamhetens 
utveckling. En effekt av pandemin är trots allt positiv. Digitala kontakter har 
implementerats i mycket större utsträckning än tidigare. Att göra digitala inköp har också 
implementerats i några delar. Brinkehem har tackat ja till att vara testbädd i ett projekt kring 
sensorer och det är i uppstartsfas inom kort. En automatisering av sjuklöner personlig 
assistans är på väg att implementeras.

Volymerna på särskilt boende sjunker och det är en trend som pågått några år. Detta ställer 
höga krav på verksamheten att ställa om för att undvika ekonomiska konsekvenser. En del 
lägenheter har ställts om till personalutrymme och verksamheten säljer även platser på 
särskilt boende till andra kommuner. Under pandemin så har behovet av en korttidsenhet 
vuxit fram och Brinkehem är numera bas för denna enhet och med 5 platser.
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Nära vård är ett samlingsbegrepp för hur kommuner och region tillsammans arbetar med 
omställningen mot framtidens system för hälsa och vård. Nära vård är inte en ny 
organisationsnivå utan snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. En mer 
tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med fokus på hälsa och nya arbetssätt, innebära 
bättre livskvalitet för invånarna samtidigt som resurserna inom vård och omsorg kan 
användas mer effektivt och därmed räcka till fler. Den gemensamma värdegrunden för 
samarbetet och de verksamheter som omfattas av avtalet är följande:

 vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar 
utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar

 vi strävar efter att tillgodose den enskildes förväntningar på inflytande och 
självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög 
kvalitet

 vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den enskildes perspektiv

De senaste åren har det skett en ökning av barnärenden men även en komplexitet som rör 
barn och ungdomar. Det är ofta många olika delar runt den unga som inte fungerar som 
påverkar t ex skolgång och hemförhållande. Dessa ärende ställer hög krav på en fungerande 
samverkan för familjer i behov av insatser från både SoL och LSS. Barn-och utbildning är 
också viktig i samverkanspart eftersom barnet har skolplikt och skolan utgör en viktig 
grund och ofta en typ av skyddsnät. Det finns barn i Tomelilla kommun med 
funktionsnedsättning som också lever och växer upp under ogynnsamma psykosociala 
förhållanden.

Den ökning av insatsen personlig assistans som varit under några år i kommunen,  är till 
följd av Försäkringskassans mer restriktiva bedömningar. När Försäkringskassan bedömer 
att de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan, är det kommunens ansvar 
att utreda och fatta beslut om personlig assistans enligt LSS, både för grundläggande och 
andra personliga behov. Statistik på nationell nivå visar på att enbart 17% av 
förstagångssökarna under 2020,  beviljades assistansersättning från Försäkringskassan. 
Handläggarna har noterat att det numera är fler överklaganden i Förvaltningsrätten gjorda 
mot Försäkringskassan, där besluten har ett gynnande utfall för den enskilde. Flera av de 
ärenden i Tomelilla kommun som är beslut enligt LSS, är på nytt anmälda och för 
utredning hos Försäkringskassan. I verksamheten finns det även några beslut som är barn 
där det är bedömt ett föräldraansvar och av den anledningen kommer de inte över 20 
timmar i de grundläggande behoven. I takt med stigande ålder blir det ett minskat 
föräldraansvar och ärendet kan då anmälas till Försäkringskassan för prövning.

Samverkan och dialog med kommunmedborgarna har pausats under pandemin. Unga i 
omsorgen, måltidsvän och Nyby-appen är på gång att återupptas.

Kommunikation och information till våra medborgare är viktig och även en viktig faktor 
för upplevelsen av trygghet. Kompetensförsörjning hos medarbetarna en annan . Inom 
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verksamhetens område finns en del bristyrken tex sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter. Verksamheten har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit 
fram en handlingsplan utifrån kompetensförsörjning som startar upp 2022.

Under 2022 ska ett nytt verksamhetssystem implementeras. . Det kommer innebära en 
ökad belastning i verksamheten.. Med ett nytt verksamhetssystem är målet ett mer 
processtyrt system som kan anpassas efter verksamheternas behov. Det nya 
verksamhetssystemet är även anpassat för att kunna användas i mobila enheter.
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Behoven hos de vi finns till för
 Personcentrerad vård och omsorg

 Nära vård

 Rättssäker prövning

 Bra bemötande

 Trygghet

 Självständigt liv

 Värdigt liv

 Inflytande

Våra svagaste resultat
Eftersom den nationella brukarundersökningen för 2021 inte genomförs förrän efter 
årsskiftet 2022 så är resultaten nedan från 2020. Resultatet för 2021 beräknas levereras i 
början av sommaren 2022.

Äldreomsorg

 Boende är inte nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet.

 Vet vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål.

 Trygghet i hemtjänsten

LSS

 Brukaren får inte den hjälp som brukaren vill ha.

 Personalen pratar inte så att brukaren förstår

Våra starkaste resultat
Eftersom den nationella brukarundersökningen för 2021 inte genomförs förrän efter 
årsskiftet 2022 så är resultaten nedan från 2020. Resultatet för 2021 beräknas levereras i 
början av sommaren 2022.
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Nulägeskarta för målprocessen 2023 9

Äldreomsorg

 Bra bemötande

 Maten smakar bra

 Personalen har tillräckligt med tid för arbetet

 Tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål

 Personalen utför sina uppgifter bra

LSS

 Brukaren får bestämma saker som är viktiga hemma

 Får den hjälp man vill ha

 Personalen bryr sig om brukaren

 Brukaren trivs hemma
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Nulägeskarta för målprocessen 2023 10

Verksamhetens största utmaningar
 Möjliggöra framtida kompetens och personalförsörjning genom fortbildning och att 

arbetsgivaren upplevas som attraktiv.

 Heltid som norm- att verksamheten håller god kvalitet för brukarna och en god 
ekonomisk hushållning av resurserna.

 Förebyggande arbete kring psykisk ohälsa inom samtliga målgrupper och samverka 
med andra huvudmän, föreningar och volontärer.

 God och nära vård med hänsyn till individens önskemål och åsikter

 Digitalisering

 Äldreomsorgens sjunkande volymer

 Fler svårt sjuka i hemsjukvård kräver en ökad kompetens och nya arbetssätt i 
verksamheten.
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Nulägeskarta för målprocessen 2023 11

Trender och dess konsekvenser
Demografin - fler blir äldre och färre ska försörja fler

Individualisering - medborgarna kommer i allt högre grad komma att kräva att få 
kommunal service på det sätt och med det innehåll som just de är betjänta av

Digitalisering- ställs krav på kompetens, ledning, innovation och att förebygga digitalt 
utanförskap

Pandemier- förebyggande arbete med att se över verksamheterna, arbetssätt och 
arbetsplatser
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

Vonau § 63 Dnr VON 2021/56

Årshjul 2022 för vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Årshjulet är ett levande dokument som visar vilka ärenden som ska behandlas av 
vård och omsorgsnämnden under året och när. Det brukar tillkomma ärenden, till 
exempel motioner, som inte är kända när årshjulet produceras men det uppdateras 
vid behov. Årshjulet läggs även ut i ledamöternas och ersättarnas läsplattor för att 
man när som helst ska kunna gå in där och kolla vad som är aktuellt att behandla på 
kommande sammanträde.

Det viktigaste att uppmärksamma under 2022 är följande:

- Förlängning av avtal med Förenade Care kommer behandlas i mars. Det är 
sista möjliga treårsförlängningen inom gällande upphandling.

- Nämnden behöver ha en måldag i april. Datum inte fastställt men troligen 
blir det torsdagen när AU planerat sitt sammanträde.

- Enligt den preliminära tidplanen för budget 2023 ska nämnderna senast 31 
maj lämna yttrande gällande planeringsförutsättningar för budget 2023 med 
plan för 2024-2025 inklusive förslag på mål och taxor och avgifter. Därför 
läggs detta i maj. Var två månader tidigare under 2021. 

- Sent i vår ska det komma resultat av nationella brukarundersökningen 2021.  
Augusti blir troligen lämplig tid för avrapportering till nämnden med fokus 
på resultatet för Tomelilla kommun.

- Uppföljning entreprenad och egen regi verksamhet flyttas från september till 
oktober då det var väldigt stressigt för verksamheten att få det klart till 
septembersammanträdet i år.

- Eftersom en ny nämnd tar över 1 jan 2023 kommer internbudget 23 antas i 
jan 23 av den nya nämnden. Den finns därför inte med i årshjulet för 2022.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

§ 63 forts

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.1169.

Årshjul VON 2022 uppdaterat 26 nov 2021, handlingsid: Von 2021.1186.

_________
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Årshjul 2022: Ärenden till Vård- och Omsorgsnämnden från Vård och Omsorg

Jan
Attestanter 2022 (ev dec)

Rapportering ej verkställda beslut 
SoL och LSS 4:e kvartalet 2021 

Uppdatering riktlinjer
Verksamhetsplan 2022

Yttrande medborgardialog

Feb 
Intern kontroll-sammanställning 2021  

Årsbokslut 2021
Yttranden en eller två granskningar 

från revisionen

Mar
Kvalitetsberättelse 2021

Patientsäkerhetsberättelse 2021
Årsbokslut 2021

Hyressättning och hyrestak 2022 
(infoärende)

Förlängning av avtal gällande 
Valkyrian och hemtjänst söder

Apr
Rapportering ej verkställda beslut 

SoL och LSS 1:a kvartalet 
Årsredovisningar från Förenade 

Care
Måldag

Maj 
Tertialrapportering 1 (jan-apr) - ekonomi 

och kvalitet
Yttrande gällande 

planeringsförutsättningar för budget 
2023 med plan för 2024-2025

Mål 2023
Taxor och avgifter 2023

Juni
Uppföljning färdtjänst

Aug 
Rapportering ej verkställda beslut SoL och 

LSS 2:a kvartalet 
Kvalitetsrapporter halvår Förenade Care

Resultat av nationella 
brukarundersökningen 2021 

Sep
Tertialrapportering 2 (jan-aug) - ekonomi och 

kvalitet
Uppföljning intern kontroll

Okt 
Resultat nationella 

brukarenkäten 
Rapportering ej verkställda 

beslut SoL och LSS 3:e kvartalet
Uppföljning färdtjänst

Avtalsuppföljning entreprenad 
och egen regi

Nov
Intern kontrollplan 2023 (riskanalys)

Sammanträdesdagar 2023

Dec
Intern kontrollplan 2023

Plan 2023 för årlig avtalsuppföljning
Verksamhetsplan 2023

God jul önskar Marianne

Månatliga beslut:

Redovisning delegeringsbeslut
Anmälningsärenden

Godkänna info om Covid-19
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

Vonau § 65 Dnr VON 2021/49

Intern kontrollplan 2022 - Vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2022 med 
handlingsid: Von 2021.1164.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 november 2021 (Von § 83/2021) att 
risk id 5,7,9,10 i förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2021.1106, ska ingå i 
nämndens interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen har utifrån nämndens beslut 
utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. Att nämnden har en god intern kontroll inklusive en genomarbetat intern 
kontrollplan kan dock få positiva ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

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 planen sker halvårsvis samt efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2022 med 
handlingsid: Von 2021.1164
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

§ 65 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.1171.

Von internkontrollplan 2022, handlingsid: Von 2021.1164

Tidigare behandling
2021-11-25, Riskanalys Intern kontroll 2022 - 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.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Internkontrollplan 2022
Verksamhet: Vård och omsorgsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de

Kontrollmoment
Vad ska granskas?

(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.)

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

5 Risk för generella 
nattbesök på säbo 
och inte individuella 
behov som styr

6 Granskning Granska 
genomförandeplaner på 
särskilt boende

Var 5:e 
genomförandeplan 
på samtliga 
boenden.

Socialt 
ansvarig 
socionom 

Vård och 
omsorgsnämnd
en

Per halvår

7 Brister i Introduktion 
av nya medarbetare 
leder till 
kvalitetsbrister

9 Granskning Enkät till nyanställda 
under 2022

Samtliga nyanställda Kvalitetschef Vård och 
omsorgsnämnd
en

Per halvår

9 Brister i rutiner och 
hantering av hot och 
våldssituationer

6 Granskning Granska lokala rutiner och 
hantering av tillbud, för 
hot och våld i 
verksamheten

Samtliga enheter Omsorgschef Vård och 
omsorgsnämnd
en

Per helår

10 Brister i 
brandskyddsarbetet

9 Granskning Granska 
dokumentationen av 
brandskyddsarbetet

50% av särskilt 
boende och LSS 
bostäder.

Omsorgschef Vård och 
omsorgsnämnd
en

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

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.
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Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

Vonau § 66 Dnr VON 2021/55

Beslutattestanter vård och 
omsorgsnämnden 2022

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, 
handlingsid: Von 2021.1154, för 2022, samt delegerar till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt attestreglemente 
för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen ska anta en lista 
med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och kan därmed 
minska riskerna för felaktiga utbetalningar.

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 sker årligen samt vid förändringar inom organisationen som kräver 
uppdateringar.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

§ 66 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, 
handlingsid: Von 2021.1154, för 2022, samt delegerar till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Jonas Svensson 2021-11-24, handlingsid: Von 
2021.1172.

Beslutattestanter vård och omsorgsnämnden 2022, handlingsid: Von 2021.1154

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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 Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
7xxxx Övergripande  Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 2
70100 Vård- och omsorgsnämnden Socialchef Camilla Andersson Ekonomichef Elisabeth Wahlström Nivå 5
70100 Centralt, övergrip, MAS Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5
70200 Enhetschefer, övergrip verks Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 5
70300 Myndighet Enhetschef Angelica Michanek Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
70400 Kvalitet och utveckling Kvalitetschef Daniel Nilsen Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
71000 Enhetschef HSL Norra Enhetschef Ann-Marie Johansson Enhetschef Charlotte Dysart Nivå 2
71100 Enhetschef HSL Centrala Enhetschef Charlotte Dysart Enhetschef Ann-Marie Johansson Nivå 2
72000 Enhetschef Brösarp Enhetschef Michael Green Enhetschef Carola Lindgren Nivå 2
72100 Enhetschef Norrevång Enhetschef Maria Ingvarsson Enhetschef Michael Green Nivå 2
72200 Enhetschef Tomelilla ÄO Enhetschef Carola Lindgren Enhetschef Maria Ingvarsson Nivå 2
73000 Enhetschef LSS 1 Enhetschef Elna Magnusson Enhetschef Natalia Baginska Nivå 2
73100 Enhetschef LSS 2 Enhetschef Natalia Baginska Enhetschef Anna Branse Nivå 2
73200 Enhetschef LSS 3 Enhetschef Anna Branse Enhetschef Natalia Baginska Nivå 2
74000 Externt köpt verksamhet Enhetschef Angelica Michanek Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
75000 Entreprenad Bya, centrum Kvalitetschef Daniel Nilsen Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 4
75100 Entreprenad Valkyrian, söder Kvalitetschef Daniel Nilsen Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 4
76000 Kontaktperson, ledsagare Enhetschef Elna Magnusson Socialchef Camilla Andersson Nivå 3

Attestbelopp:
Nivå 1 100 000
Nivå 2 500 000
Nivå 3 1 000 000
Nivå 4 2 500 000
Nivå 5 5 000 000
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

Vonau § 67 Dnr VON 2021/53

Plan för Avtals- och 
verksamhetsuppföljning 2022

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2022 för uppföljning av avtal som 
upphandlats inom vård och omsorg samt verksamhetsuppföljning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd ska med 
kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket 
sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Planen för 2022 års uppföljning har utarbetats av verksamheten och redovisas i 
särskilt dokument med handlingsid: Von 2021.1174

Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för nämnden i 
oktober

Ansvarig för uppföljningen är socialt ansvarig socionom samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen ska granska att de upphandlade verksamheterna motsvarar det som 
upphandlats vilket är ett krav för en god ekonomisk hushållning.

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

Miljöperspektivet
Detta perspektiv har beaktats genom att uppföljning görs av att verksamheterna 
inom vård och omsorg levererar tjänster med god kvalitet till medborgare vilket 
bidrar till en socialt hållbar utveckling.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

§67 forts

Uppföljning
Uppföljning av planen sker av nämnden i oktober 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2022 för uppföljning av avtal som 
upphandlats inom vård och omsorg samt verksamhetsuppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.1173.

Plan för Avtals- och verksamhetsuppföljning 2022, Von handlingsid: Von 2021.1174.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Stöd och omsorg

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 1 av 2

Plan för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som 
utförs av privata utförare samt verksamhetsuppföljning 2022.

Vård -och omsorgsnämnden antar varje år en plan för uppföljning för de verksamheter som 
konkurrensutsatts i enligt med lagen om offentligt upphandling 2016:1145 (LOU). 
Kommunfullmäktiges program med mål och riktlinjer ligger till grund för planen. 

För att utförare ska behandlas efter likvärdiga principer krävs att uppföljning sker på lika 
villkor för alla utförare. Kravet på uppföljning gäller därför även för motsvarande 
utförarverksamhet som bedrivs i egenregin.

Syftet med uppföljningen är att följa upp i vilken utsträckning som leverantörerna uppfyller de 
krav som ställts i avtalen. Då huvuddelen av vård -och omsorgs avtalskrav också är lagstyrt 
och reglerat i föreskrifter väljer nämnden i sin årliga plan att fokusera granskningen på vissa 
kvalitetsområden. Målet med uppföljningen är förutom avtalsuppfyllelse och en jämlik vård 
och omsorg även att stimulera samtliga utförare att förbättra kvaliteten på verksamheten.

Förutom nämndens årliga plan görs också andra uppföljningar;
- Uppföljningar genom kvalitetsberättelser – halvårsvis och årlig
- Resultat av den nationella brukarundersökningen- årlig
- Öppna jämförelser – helårsvis 
- Uppföljning av måluppfyllelse- halvårsvis
- Uppföljning av individärende – löpande av myndigheten
- Uppföljning på förekommen anledning – vid inkommande signaler om brister
- Analys av negativa händelser, Lex Sarah och klagomål och synpunkter

Pågående avtal:
 Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Byavången och 

hemtjänstområde Centrum
 Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Valkyrian och 

hemtjänst Söder. 
 Avtal med Tunstall Nordic om mottagning av larmanrop i ordinärt boende samt inköp 

av trygghetstelefoner, tillbehör och registrerings-och övervakningssystem. 

Prioriterade granskningsområden 2022 för särskilt boende och hemtjänst i ordinärt 
boende samt verksamheter inom LSS.
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Stöd och omsorg

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 2 av 2

- Granskning av den sociala dokumentationen (genomförandeplan och löpande 
journalanteckningar)

- Granskning av att de basala hygienrutinerna är kända och hur de följs i verksamheterna

- Granskning av att läkemedelshanteringen på boenden följer medicinskt ansvarigs 
rutiner. 

Uppföljningsmetod; enkäter, intervjuer och granskning av dokumentation. 

Avtalsuppföljning med Tunstall Nordic: 
- Larmmottagningen ska vara trygg och säker. 
- Samtliga uppringningar ska besvaras. 

Uppföljningsmetod; analys av felanmälning och negativa händelser.

Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för nämnden i oktober

Ansvarig för uppföljningen är socialt ansvarig socionom samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska.
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

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

Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2021/4

Datum 6 december 2021

Delegeringsbeslut november 2021

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

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

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – november: 122

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-12-06

Delegeringsbeslut SoL och LSS november 2021, handlingsid: Von 2021.1194

Stöd och omsorg

Christel Nilsson

Kvalitetschef
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021

Beslutskod Beskrivning September Oktober November
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 39 42 56

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

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 2 1

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 11 6 8

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 16 8 7

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 5 6 4

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 4 3 2

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 11 16 1

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

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 5 10 3

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 4 8 4

5001 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag
5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag
5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 8 11 7

5102 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag
5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 2

6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag
6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 2

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

6201 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS delavslag
6202 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag
6300 Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall 1

6301 Avlösarservice 9 § 5 LSS delavslag
6302 Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag
6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag
6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall 1

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 3 2
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6802 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag
6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 30 21 15

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
 SUMMA 146 138 122
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

Vonau § 68 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden Von december 2021

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll 2021-11-11 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 52-59
2. Vonau § 55/2021 Beslut om fortsatt externt stöd i form av bostad med 

särskild service enligt 16 c § LSS
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att tills vidare bevilja den sökande 
fortsatt insats i form av bostad med särskild service enligt 9§9 Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, för att möta hens behov. Placeringen 
kommer fortsatt få ekonomisk påverkan på vård och omsorgsnämndens budget. Om 
behoven förändras så kan det komma att påverka dygnskostnaden.

3. Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar 
ska antas senast den 30 september. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande 
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar 
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast 
den 30 november 2021.

4. Kf § 120/2021 Nämndstruktur i Tomelilla kommun mandatperioden 
2023-2026

Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 behålla nuvarande 
nämndordning gällande familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med den 
ändringen att familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett 
arbetsutskott.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2 december 2021

Justerandes sign

§ 68 forts

5. Kf § 127/2021 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom 
SOL och LSS 2021

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda 
gynnandebeslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.

6. Revisorerna § 58/2021. Rapportering till revisorerna av ej verkställda 
gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 
och SoL 2021

Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för tredje kvartalet 2021 och lägga 
densamma till handlingarna.

7. Synpunkter på personalorganisation
En före detta medarbetare och sjuksköterska har i mejl som man kan tolka att det är 
ställt till politiken framfört negativa synpunkter på personalorganisationen med fokus 
på nattbemanningen.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-11 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 52-59, 
handlingsid: Von 2021.1126

Vonau  § 55/2021 Beslut om fortsatt externt stöd i form av bostad med särskild 
service enligt 16 c § LSS, handlingsid: Von 2021.1130

Kf § 119/2021 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning, handlingsid: Von 2021.1149

Kf § 120/2021 Nämndstruktur i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Von 2021.1150

Kf § 127/2021 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 
2021, handlingsid: Von 2021.1151

Revisorerna § 58/2021. Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande 
beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och SoL 2021, 
handlingsid: Von 2021.1152

Synpunkt rörande personalorganisation med meram handlingsid: Von 2021.1118

_________  
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