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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden (2019-2022) 
 
Sammanträdesdag:  Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               2 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Marianne Åkerblad M        
2  Mona Nihlén V        
3     Peo Örnsved SD        
4 Gunvor Olsson C        
5 Axel Olsson S        
6 Alexander Verweij Svensson M        
7 Kent Olofsson  SD        
 
 
ERSÄTTARE 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1    Charlotte Larkin L        
2    Niklas Edstrand S        
3    Birger Hörberger SD        
4 Lena Eriksson C        
5 Britt-Marie Liljeholm S        
6 Susanne Balczar Herou KD        
7 Zofia Prokopczyk SD        
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

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

Diarienummer: VON 2022/2 
 
Datum 13 januari 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
01-27 

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

Ärendebeskrivning 
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde: 

Covid-19 pandemin 
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden 
Övrigt 
Övrig information från socialchef och omsorgschef 
Vård och omsorgsnämndens måldag 
Vård och omsorgsnämnden planerar att genomföra sin måldag fysiskt på 
Brösarps gästis torsdagen den 14 april. Nämndsekreteraren har fått besked att 
det finns plats på Gästis om dagen passar nämnden. Därför bör alla inför 
dagens sammanträde kolla om dagen är ok så att bokning därefter kan ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-01-13 

 

Stöd och omsorg  
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Olof Hammar 

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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

Handläggare: Patrik Sikt  
Titel: Omsorgschef 
E-post: Patrik.Sikt@tomelilla.se 
Telefon: 041718054 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2022/12 
 
Datum 13 januari 2022 

 

Verksamhetsplan 2022 

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

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsplanen för 2021 beskriver stöd och omsorg följande: 

 

Verksamhetens uppdrag 

Omvärldsbevakning som berör verksamheten 

Nulägesanalys 

Vad verksamheten vill uppnå 

Vad som behöver göras 2022 och vem som är ansvarig 

Långtidsplanering 

Ekonomiska konsekvenser 
Att informera nämnden om förvaltningens verksamhetsplan får inga ekonomiska 
konsekvenser. 

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

Uppföljning 
Planen kommer följas upp löpande inom verksamheten. Någon formell uppföljning i 
nämnden av verksamhetsplanen sker inte. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse omsorgschef Patrik Sikt 2022-01-13 

Verksamhetsplan 2022 Von, handlingsid: Von 2022.33 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Patrik Sikt 

Omsorgschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Socialchef Camilla Andersson 
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Verksamhetsplan 2022 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2022-12-31    Organisation: Vård- och omsorgsnämnden     

Innehåll 
Vad är vårt uppdrag? ..........................................................................................................................2 
Omvärldsbevakning ............................................................................................................................3 
Nulägesanalys ......................................................................................................................................4 
Vad vill vi uppnå? ...............................................................................................................................5 
Vad behöver vi göra? ..........................................................................................................................6 
Vad planerar vi för på längre sikt? ....................................................................................................8 

 

9



  

 

Verksamhetsplan 2022 2 

 

Vad är vårt uppdrag? 
• Öppenvård 

• Träffpunkter 

• Hemtjänst 

• Boendestöd för personer med funktionsvariation 

• Personligt ombud 

• Särskilt boende för äldre 

• Korttidsboende SoL 

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

• LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse 
och korttidstillsyn, avlösning, ledsagning 

• Hemsjukvård 
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Omvärldsbevakning 

Omvärldshändelse Effekt för oss 
Heltidsarbete som norm Att ställa om från en 

deltidsorganisation till en 
heltidsorganisation. Minska 
antalet visstidsanställda samt 
öka rörligheten av 
medarbetarna i verksamheten. 

Digitalisering Kan skapa oro och osäkerhet 
i verksamheten. Digitalt 
utanförskap är en realitet för 
flera av nämndens 
målgrupper, som därmed kan 
få svårt att använda digitala 
tjänster och service. 

Kompetensförsörjning Bristyrken inom flera av 
nämndens 
verksamhetsområden. Högre 
belastning på grund av brist 
på rätt kompetens. 

Psykisk ohälsa i alla åldersgrupper Medborgarnas ökade behov 
av stöd bidrar till att 
verksamheten kräver en 
annan kompetens och 
samverkan. 

Demografin Från att leverera till att 
facillitera. Ställer stora krav på 
att snabbt anpassa 
verksamheten efter behov. 

Ändringar i lagstiftning och/eller tillämpning Ställer stora krav på 
omvärldsbevakning och 
anpassning av våra 
verksamheter. 

Pandemi Verksamheten arbetar med 
ett förhöjt beredskapsläge 
och snabba prioriteringar 
krävs löpande. Ett hårt tryck 
på verksamhet och ledning. 
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Nulägesanalys 

Styrkor Möjligheter 
Verksamheten arbetar över gränserna Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet 

Finns förändringsvilja Ökat samarbete mellan verksamheter och 
individer. 

Vana vid förändringar Närheten till medborgarna 

Korta beslutsvägar Ledarskapsutveckling 

Bred kompetens Facillitera (underlätta) istället för att leverera 

Engagerade medarbetare Arbeta rehabiliterande för ökad 
självständighet 

Svagheter Hot (risk) 
Sårbarhet vid frånvaro Personalomsättning 

Brist på stödresurser Frånvaro 

Digital omognad Upplevd hög arbetsbelastning 

Digital infrastruktur Arbeta i stuprör 

Mycket tradition i tjänsterna Tar inte tillvara på möjligheter tex digitala 
lösningar 

 Pandemins påverkan på verksamheten 
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Vad vill vi uppnå? 
• Kommuninvånarnas delaktighet och inflytande 

• Individuella behov ska i större utsträckning styra insatserna 

• Samarbetet med civilsamhället ska utvecklas 

• Verksamheten ska kännetecknas av god kvalitet och ge medborgarna ett gott 
bemötande 

• Verksamheten strävar till en god ekonomisk hushållning 

• Vård och Omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare 

• Inlägg och information på sociala medier och webben ska öka för att informera 
anhöriga och kommuninnevånare 

• 70 procent av de boende på ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på 
boendet 

• Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering 

• Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

• Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 86 procent 
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Vad behöver vi göra? 

Mål/uppdrag/viktig 
satsning etc 

Aktivitet Ansvarig När ska 
det vara 
klart? 

Status 

Samarbeta med föreningar 
och civilsamhället 

Verksamheterna tar 
initiativ till dialog och 
samarbete 

Samtliga 
chefer 

December  

Digitalisera och automatisera 
samtliga arbetssätt och 
processer som är möjliga och 
som ger ett mervärde 

Enheterna ska 
genomlysa sina 
verksamheter. Prova 
och utvärdera nya 
arbetssätt och 
lösningar 

Samtliga 
chefer 

December  

Fortsätta arbetet med heltid 
som norm 

Ställa om från en 
deltidsorganisation till 
en 
heltidsorganisation, 
utan ökade kostnader 
och med bibehållen 
kvalitet 

Samtliga 
chefer 

December  

Tillämpa tillitsbaserad ledning 
och styrning 

Genom 
månadsanalyser, 
nulägeskoll och 
verksamhetsplaner 
involveras alla 
medarbetare i det 
ständiga 
förbättringsarbetet 

Samtliga 
chefer 

December  

Gå från att leverera till att 
facillitera 

Arbeta vidare med 
Nyby-appen och 
öppna upp 
plattformen för stort 
användande och 
deltagande av 
föreningar, företag 
och invånare. Se över 
uppdragen och utreda 
om vi ska låta någon 
annan utföra delar av 
tjänster 

Samtliga 
chefer 

December  
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Äldreomsorgssatsningar Arbeta med 
utveckling av 
digitalisering och 
kompetenshöjande 
insatser inom 
verksamheten. Att 
utveckla strukturer 
utifrån satsningarna 

Patrik Sikt December  

Måltidsvän Implementera det 
koncept som arbetats 
fram 

Patrik Sikt December  

Unga i omsorgen Implementera 
konceptet 

Daniel 
Nilsen 

December  
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Vad planerar vi för på längre sikt? 
• Nytt verksamhetssystem är upphandlat och ska implementeras, arbetet är påbörjat 

och fortsätter under våren 

• Nya verksamhetslokaler skapas för flera delar av verksamheten med beräknad 
inflyttning under sommaren 

• Behovet av fler LSS-boendeplatser finns och arbetet med att skapa dessa är 
påbörjat 

• Ny socialtjänstlag from 2023 vilket kan påverka verksamheten avsevärt 

• Nytt arbetstidsvillkor för kommunals avtalsområde för nattpersonal från april 2022, 
en minskning två timmar per vecka 
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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: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2021/61 
 
Datum 17 december 2021 

 

Uppföljning av revisorernas granskningar 
2019 

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

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Tomelilla kommun har granskat huruvida de rekommendationer som 
lämnats i samband med fem utvalda granskningar som genomfördes 2019 har haft 
någon effekt. Vidare har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i 
samband med granskningarna har åtgärdats. 

Granskningen av Färdtjänsten var direkt riktad mot vård och omsorgsnämnden och 
granskningen av intern kontroll var kommunövergripande men även riktad mot vård 
och omsorgsnämndens ansvarsområde. Övriga tre granskningar berörde inte vård 
och omsorgsnämnden. 

Granskningen av Färdtjänsten 
Revisorerna lämnade följande rekommendationer till vård och omsorgsnämnden 
efter utförd granskning 

Rekommendationer från granskningen 2019 

- Att vård-och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda representanter deltar i 
Skånetrafikens kundråd. 

- Att vård-och omsorgsnämnden internt och i dialog med Skånetrafiken 
tydliggör hur överenskommelsens ansvarsfördelning ska tolkas samt hur 
Tomelilla kommun kan bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst. 
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- Att vård-och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur kommunen kan 
arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls. 

- Att vård-och omsorgsnämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga 
strukturer för att arbeta med uppföljningen och vid behov genomföra 
förbättringsåtgärder för att sänka sina kostnader. 

Revisorernas bedömning efter genomförd uppföljning 2021: Vår sammanfattande 
bedömning är att vård-och omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de 
rekommendationer som lämnades efter granskningen 2019. 

Granskningen av intern kontroll 
Revisorerna lämnade följande rekommendationer till samtliga nämnder efter utförd 
granskning 2019. 

- Tillse att det genomförs en heltäckande risk-och väsentlighetsanalys, stärka 
sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroller sker 

- Involvera sig i risk-och väsentlighetsbedömningen 

Revisorerna sammanfattande bedömning efter uppföljningen 2021 är att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet 
med de rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen. 

Revisorerna noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk-och 
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att riskvärderingen 
sammanställs i en bruttolista som presenteras för styrelse/nämnd inför beslut om 
årets interna kontrollplan. Utifrån de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen 
och nämnderna i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av risk-
och väsentlighetsbedömningen. 

Revisorerna noterar slutligen att det ser olika ut mellan nämnderna hur 
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast sker det i samband 
med återkommande tertialuppföljningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-17 

Revisorerna § 66/2021, Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Von 2021.1232 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Von 
2021.1233 

SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Von 
2021.1234 
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Stöd och omsorg  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 66 Dnr KS 2021/225 

Uppföljning av granskningar 2019 i 
Tomelilla kommun 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

 
- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 – 

Tomelilla kommun ”. 
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB genomfört en 
uppföljningsgranskning av de fördjupade granskningar som revisorerna genomförde 
2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande: 

 
- Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019 – 

Tomelilla kommun ”. 
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till 

kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo 
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

§ 66 forts 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-03, handlingsid: Ks 
2021.4308 

SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.4320 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Ks 
2021.4321 

Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_byggnadsnämnden_signerad, 
handlingsid: Ks 2021.4322 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen för yttrande 

Byggnadsnämnden för yttrande 

Familjenämnden för information 

Vård och omsorgsnämnden för information 

Samhällsbyggnadsnämnden för information 

Tomelilla-Sjöbo- Ystad Överförmyndarnämnd för information 

Kultur- och fritidsnämnden för information 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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Bakgrund
Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fem utvalda 
granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt. 
Vidare avser revisorerna granska huruvida direkta brister som 
noterats i samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om granskningar utförda 
under 2019 har haft någon effekt och om den granskade 
nämnden vidtagit några åtgärder med anledning av de 
förbättringsområden som framkommit.

Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:
— Har nämnden åtgärdat iakttagna förbättringsområden?

— Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som 
framförts?

— Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras 
yttrande?

Granskningen avser följande granskningar som 
genomfördes 2019: 
— Granskning av avyttring av inventarier

— Granskning av intern kontroll

— Granskning av färdtjänsten

— Granskning av måltidsverkstan

— Granskning av bygglov

Revisionskriterier
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer 
som lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de 
missiv som ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen 
efter det att granskningen kommunicerats. 

Metod
De fem för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive 
granskning har granskats. Utifrån detta underlag har ett antal 
uppföljningsfrågor upprättats. Ansvariga tjänstepersoner har 
ombetts att besvara frågor utifrån vilka åtgärder som vidtagits. 
Inom ramen för uppföljningen har vissa parallella kontroller av 
lämnade uppgifter genomförts. Styrdokument och beslut som 
verifierar svaren har även inhämtats vid behov.

BAKGRUND, SYFTE OCH METOD
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Bedömningar från granskningen 2019
Regler, rutiner och riktlinjer
Det finns framtagna rutiner för avyttring av inventarier i Tomelilla 
kommun men dessa behöver förtydligas i vissa väsentliga delar. 
För att säkerställa enhetliga avyttringsrutiner bedömer vi det vara 
av vikt att det tydligt framgår vad som är att förstå som mindre 
omfattande avyttring kontra en avyttring av större omfattning. Hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter bör tydliggöras, 
samt ett klargörande av hur dokumentering och diarieföring av 
processens olika delar ska ske. Vi noterar vidare att det inte 
anges någon närmare beskrivning av hur värdering ska gå till i 
avyttringsprocessen. Detta sista moment bedömer vi som 
centralt för att säkerställa en likartad och korrekt hantering vid 
värderingsförfarandet.

Avyttringar 2018

Vi noterar att granskade avyttringar delvis genomförts i enlighet 
med de rutiner som nu framarbetats. Vi anser det vara av värde 
att det för respektive avyttrat objekt återfinns en tydlig och 
transparent redovisning. Detta är inte fallet med de försäljningar 
som genomförts med Klaravik där totalbeloppet för flera 
genomförda avyttringar samredovisas, vilket vi bedömer vi vara 
en brist som försvårar uppföljning.

Vidare bedömer vi det vara av vikt att en chef attesterar 
avyttringar, vilket även rutinen numera framhåller. Samtliga 
avyttringar har skett utan dokumenterat godkännande av 
ekonomichefen. Rörande försäljning av gatsten har 
kommunchefen signerat försäljningen, vilket vi ur 
ansvarssynpunkt bedömer som fullgott.

Intern kontroll 

Vi ser det som en brist att kommunstyrelsen inte har antagit en 
ny internkontrollplan för 2018. Vi noterar dock att uppföljning har 
skett utifrån de granskningsområden som kvarstod från 2017 års 
internkontrollplan, samt att kommunstyrelsen antagit en ny 
internkontrollplan för 2019 vilken följer reglementet och COSO-
modellens riktlinjer, vilket vi bedömer vara positivt.

Utifrån vår erfarenhet gällande följsamheten av mallar och rutiner 
(framlagt riskområde i 2019 års plan) betraktar vi en 
riskvärdering till 1 som en mycket låg bedömning. En sådan risks 
eventuella konsekvenser och dess sannolikhet för att inträffa bör, 
utifrån vår erfarenhet, medföra en betydligt högre riskvärdering.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att tillse att dokumenterade rutiner för avyttring förtydligas, 

särskilt avseende förfarandet vid extern försäljning, hur 
behovsavstämning ska ske mellan verksamheter, samt 
avseende dokumentering och diarieföring av olika moment

— att säkerställa att genomförda avyttringar bokförs på samma 
sätt, samt

— att säkerställa att uppföljning avseende rutinefterlevnad 
genomförs.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 
28 augusti 2019, § 106) 
En uppdatering av nuvarande förvaltningsövergripande rutiner för 
avyttring av lös egendom och utköp av IT-utrustning kommer att 
genomföras under året. Syftet är att bättre beskriva 
tillvägagångssätt samt säkerställa en korrekt hantering i alla led 
genom att förtydliga ekonomiavdelningens roll vid avyttringar. 
Förutsättningen för rutinefterlevnad inklusive spridning av 
gällande rutiner, dokumentering, redovisning och diarieföring av 
avyttringar förbättras därmed. Målet är att det ska vara lätt att 
göra rätt. 

Delegeringsregler för avyttring i varje styrelse/nämnd behöver 
ses över och definition av vad som bedöms vara ren 
verkställighet anpassas till respektive styrelse/nämnds 
ansvarsområdet.   

Uppföljning av avyttringar gjorda på delegation ska göras till 
respektive styrelse/nämnd. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 24 maj 2019, § 62)
Samhällsbyggnadsnämnden tar kritiken på fullt allvar. 
Förändringen som har skett genom inrättandet av nämnd istället 
för utskott leder också till förändringar av styrningen och 
kontrollen. Nämnden har exempelvis inte någon egen 
internkontrollplan eller utarbetat mätetal som följer upp de mål 
som nämnden har antagit. 

Samhällsbyggnadsverksamheten anser det viktigt att utarbeta 
dokumenterade rutiner. Det är ett arbete som får ske i nära 
samarbete med ekonomifunktionen och ledningskontoret. 

Under hösten kommer samhällsbyggnadsverksamheten, då 
omorganiseringen har fullt ut verkställts, utarbeta en interkontroll 
och säkerställa att de rutiner och processer som finns efterlevs 
enligt gängse styrdokument/rutiner. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen förtydligat rutinerna för avyttring av inventarier, 
framförallt när det gäller: förfarande vid extern försäljning, hur behov 
avstämning ska ske mellan verksamheter, samt avseende 
dokumentering och diarieföring av olika moment?

Reviderad ”Rutin för avyttring av inventarier, utrustning och annan lös 
egendom”, har antagits av kommundirektören 1 november 2019. Enligt 
ekonomichefen har rutinen informerats om på kommunstyrelsen, och 
hanterats via kommunens ledningsgrupp och ut i arbetsgrupperna via 
arbetsplatsmöten. 

Tidigare skedde ingen egentlig behovsavstämning utan inventarier 
(möbler framförallt) som blivit över av olika anledningar hamnade i 
förråd runt om i kommunen och någon samordning skedde inte. 
Tomelilla kommun har tillsammans med Ystad, Trelleborg och Skurup 
genomfört en upphandling av delningstjänsten Myloc Sharing, ett 
”kommunalt blocket”. I denna tjänst kan man se tillgängliga inventarier 
inom kommunen och det är i första hand där verksamheterna ska 
beställa om inventarien finns, i andra hand är tanken att man har 
tillgång till Ystads inventarier som de själva inte behöver. 

Enligt ekonomichefen har kommunen haft tjänsten i ca två år men det 
har varit problem med att hitta förråd i kommunen som kan ta emot 
möbler och personal som kan transportera inventarierna till köparen. 
Från och med november i år har dock kommunen påbörjat användandet 
av deras interna blockettjänst – dock i mindre skala men detta 
tillsammans med deras upphandling av begagnade möbler har enligt 
ekonomichefen inneburit lägre kostnader och ett mer hållbart synsätt 
inom förvaltningen. 

Om inget behov finns ska inventarien transporters till 
återvinningen och där skänkas till frivillig organisationer 
(Erikshjälpen/Röda korset mfl). Naturligtvis så kastas inventarien
om den är trasig men det görs direkt när den byts ut och ingår 
inte i det kommunala blocket.

Inventariehanteringen med det tidigare systemet med många 
olika förråd diariefördes inte. I delningstjänsten ska inventarierna 
fotograferas och läggas upp på intranätet så alla verksamheter 
kan se vad som finns tillgängligt och hur skicket är. Därmed 
kommer en dokumentation automatiskt att ske vid ”försäljning”. 

Extern försäljning sker framförallt av större inventarier såsom 
bilar, transportfordon. Värdering sker endera delen via 
Kvarndammen eller framgår av offert från annat 
transportleverantör. Avstämning sker mot bokfört värde i 
anläggningsreskontran. Det sker en avstämning med 
ekonomiavdelningen i samband med dessa större avyttringar. 

Ett exempel under 2021 har varit avyttring av konstgräsplan där 
såväl ekonomi- som kansliavdelningen har varit informerade. 
(kansliet med anledning av juridiska frågor). I detta fallet var det 
inte någon försäljning utan kommunen skänkte bort hela/delar av 
konstgräsplanen i utbyte mot att förningarna transporterade bort 
konstgräset själva. 

När det gäller avyttring av datorer så sker det inte 
överhuvudtaget mer än till en upphandlad leverantör (ATEA) som 
tar emot utrustningen. 

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Vad visar uppföljningen? 

Kommunstyrelsen (forts.)

Har kommunstyrelsen säkerställt att genomförda avyttringar 
bokförs på ett enhetligt sätt?

Kommunen använder systemet kommun Bas där det framgår hur 
kontering ska ske. Alla inbetalningar kommer via 
ekonomiavdelningen som kan säkerställa att poster som finns i 
anläggningsreskontran ska utrangeras (alternativt tas in som en 
driftintäkt). 

Har kommunstyrelsen säkerställt att uppföljning av 
rutinefterlevnad genomförs?

I dagsläget har inte någon speciell uppföljning skett mer än vid 
större avyttringar, där kommunen har ett bokfört värde att reglera 
försäljningen mot. Enligt ekonomichefen finns kontrollmomentet 
dock med i riskanalysen för 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden
Sedan den förra granskningen har kommunledningskontoret tagit 
fram rutiner och regler för hur inventarier ska kunna säljas.

Samhällsbyggnadsverksamheten har sedan granskningen 
avyttrat en inventarie (konstgräsplan) i enlighet med gällande 
rutin och regler.

Huruvida inventarier bokförs rätt är inte en fråga som 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer är inom nämndens ansvar 
eller samhällsbyggnadsverksamheten utan detta ansvar ligger på 
kommunledningskontorets medarbetare och därmed 
kommunstyrelsen eftersom nämnden eller 
samhällsbyggandsverksamheten inte har egna ekonomer.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder vidtagits utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Vi grundar vår 
bedömning på att kommunstyrelsen genom kommundirektör har 
reviderat rutinerna för avyttring av inventarier, utrustning och 
annan lös egendom under hösten 2019. Därtill har förtydligande 
gjorts i rutiner och delegeringsregler avseende 
behovsavstämning av inventarier genom delningstjänsten Myloc
Sharing. Vi kan dock konstatera att kommunstyrelsen sedan 
granskningen genomfördes inte genomfört någon särskilt 
uppföljning av hur rutinerna efterlevs. Detta kommer dock ingå i 
kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022.

GRANSKNING AV KOMMUNENS KONTROLL VID AVYTTRING AV INVENTARIER
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Bedömningar från granskningen 2019
Organisation
Det finns till stor del framtagna rutiner som kan säkerställa en 
ändamålsenlig ärendehantering för bygglovsprocessen, vilket vi 
bedömer vara positivt. Det finns dock uppenbara brister vad 
gäller verksamhetens organisation och sårbarhet med tanke på 
den rådande personalstyrkan. Om bygglovschefen eller 
bygglovshandläggaren skulle vara sjuk en längre period eller 
lämna enheten skulle detta leda till att handläggningsrutinerna 
slutar att fungera. Det är därför viktigt att nämnden säkerställer 
att det finns tillräckliga resurser för att minska sårbarheten i 
bygglovsprocessen.
Därutöver är det enligt uppgift en hög arbetsbelastning på 
enheten vilket är information som inte har nått politikerna. Vi 
finner det vara en brist att nämnden inte har kännedom om 
arbetsmiljön i verksamheten eftersom det är deras ansvar. Det 
räcker i vår mening inte att ha koll på verksamhetens resultat och 
därmed utgå från att det står rätt till i verksamheten. Det är av 
vikt att i sammanhanget påtala att arbetsbelastningen för 
bygglovschefen kommer öka ytterligare när den nuvarande 
handläggaren slutar om det inte går att skyndsamt rekrytera en 
ersättare.
Delegationsordningen ger delegation till namngivna tjänstemän 
istället för funktioner. Detta leder till att delegationsordningen 
måste ändras när det sker förändringar bland personalen. Detta 
bedöms inte vara en effektiv hantering och rekommendationen är 
att ändra delegationsordningen på så sätt att den ger delegation 
till funktioner och inte till personer. Därutöver kan det finnas 
anledning att se över delegationsordningen i syfte att säkerställa 
att den överensstämmer med nämndens intentioner.

Plan- och bygglagens krav

För handläggningen finns i grund och botten ett tillräckligt 
arbetssätt för bygglovsprocessen. Handläggningstiden har inte 
överskridit tio veckor i något av ärendena i stickprovet. Det är en 
brist att mottagningsbevis inte skickats ut i alla ärenden. Av 
stickprovsundersökningen framkom att mottagningsbevis inte har 
skickats ut eftersom mottagningsbevis skickas ut i samband med 
begäran om kompletteringar. Mottagningsbevis ska skickas ut 
oavsett om kompletteringar behövs eller inte.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019 (Forts.)
Kommunikation
Det finns tydliga framtagna rutiner kring hur kommunikation ska 
skötas mot nämnden, myndigheter, organisationer och 
privatpersoner. Därutöver har allmänheten möjlighet att kontakta 
bygglovsenheten genom ett flertal kanaler. Sammantaget visar 
detta att kommunikationen till allmänheten till största del 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. På grund av de JO-
anmälningar som inkommit finns det dock anledning att se över 
om bygglovsenhetens rutiner följs i praktiken. 
Rutiner kring utlämnande av allmänna handlingar bör också ses 
över för att säkerställa att detta görs på korrekt sätt. Vi kan 
konstatera att nämnden inte genomför egna kundundersökningar 
och det anser vi inte vara nödvändigt för att kunna utveckla 
verksamheten med kundupplevelsen som grund. Däremot skulle 
nämnden kunna arbeta på ett mer systematiskt sätt med den 
inkomna feedbacken som de tar del av bland annat via 
kommunens klagomålshantering. Till exempel skulle 
dokumentering av inkomna synpunkter, vilka åtgärder som 
genomförts med anledning av synpunkterna och resultatet av 
åtgärderna kunna bidra till ett mer systematiskt arbetssätt.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Se över organisationens resurser för att minska sårbarheten
— Se över delegationsordningens utformning
— Systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter 

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
25 mars 2020, § 35) 
Byggnadsnämnden är kritisk till rapportens resultat då den på 
flera punkter är baserad på direkt felaktig fakta, och 
granskningen dessutom till delar inte är baserad på gällande 
lagrum i PBL. 
Vad gäller revisionens rekommendationer har nämnden följande 
svar: 

Nämnden skickar frågan om förstärkning av organisationens 
resurser till kommunstyrelsen då personalansvar, bemanning 
mm delegeras vidare nedåt från kommunstyrelsen. Som 
nämnden ser det bör dock bygglovsenheten, utöver den nya 
bygglovshandläggare som rekryterats i januari 2020, snarast 
stärkas med ytterligare bygglovshandläggare för att minska 
sårbarheten vi ledigheter eller sjukdom. 

Ett annat alternativ är att samarbete med andra kommuners 
bygglovshandläggning. Kommunernas samlade personalresurser 
skulle då kunna nyttjas bättre utan ökade personalkostnader. 
Nämnden ställer sig därför bakom fortsatt utredning av 
möjligheterna till utökat  samarbete mellan kommuner. 

Delegeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner. 

Även om revisionsrapporten delvis är baserad på felaktig fakta 
finns det alltid utrymme för förbättring av rutiner. Nämndens 
handläggare har därför påbörjat dokumentering av de rutiner 
som redan är etablerade som gäller inkomna synpunkter, samt 
påbörjat arbete med systematiseringen av dokumentation och 
uppföljning av synpunkter. 
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Forts. Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 25 mars 2020, § 35) 
Det finns fortfarande direkta felaktigheter i revisionsrapporten:

JO-anmälningarna har bägge gällt tillsynsärenden, inte 
bygglovsärenden. Nämnden finner det anmärkningsvärt att 
granskning av bygglovsprocessen blandas ihop med processen 
kring tillsyn, då JO-anmälningarna har gällt just tillsynsärenden. I 
en professionell granskning bör kommentarer kring JO-anmälan 
baseras på PBL:s krav på tillsyn.

Nämndens delegeringsordning hade lagts om till namngivna 
tjänstepersoner innan nuvarande bygglovschef tillträdde.

Brukarundersökningar genomförs. SKLs Insikt uttryckligen är en 
brukarundersökning som skickas till kunder som haft ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under mätåret. Tomelilla 
kommun köper intervjuer med både företagare och 
privatpersoner, och underlaget som skickas in till dem som 
genomför intervjuerna omfattar samtliga beslut som fattas 
inledningsvis (bygglov och startbesked) under året. Underlaget 
omfattar alltså samtliga inkommande tillstånds är 
Bygglovschefen gick vid tidpunkten för revisionen inte igenom 
samtliga ärenden, utan byggnadsinspektören handlade (och 
handlägger fortfarande) självständigt startbesked och slutbesked, 
medan dåvarande bygglovshandläggare självständigt handlade 
och fattade beslut i enklare bygglovsärenden.

Byggnadsnämnden har inget arbetsmiljöansvar och kan inte 
påverka bemanning eller arbetsmiljö direkt. Detta ansvar ligger 
på kommunstyrelsen.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN

Vad visar uppföljningen? 
Vilka åtgärder har byggnadsnämnden vidtagit och planerar att 
vidta vad gäller organisationens resurser i syfte att minska 
sårbarheten och för att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag 
på ett tillfredsställande sätt?

Sedan yttrandet från nämnden i mars 2020 har 
personalförändringar genomförts och alla rutiner gås enligt 
samhällsbyggnadschefen igenom löpande för att säkerställa att 
de stämmer, allt alla medarbetare känner till dem och att de 
uppdateras i enligt med den digitaliseringsutveckling som sker på 
byggenheten. Bygglovschefen ansvarar för uppföljning och 
kontroll av att gällande rutiner och processer följs. 

Under 2021 har två bygglovshandläggare anställts, vilket 
motsvarar en utökning om 1,5 årsarbetare. En 
byggnadsinspektör motsvarande heltidstjänstgöring har även 
anställts under året, vilket är en utökning med 50% tjänst i 
jämförelse med tidigare byggnadsinspektör. I övrigt har inga 
personalförstärkningar genomförts inom byggenheten. 

Det har inte skett några personella beslut av byggnadsnämnden 
eller av kommunstyrelsen i egenskap av arbetsmiljöansvarig för 
verksamheten, för att säkerställa tillräckliga resurser för att 
minska sårbarheten i bygglovsprocessen. Dock har 
kommunstyrelsen fattat beslut om att byggnadsnämnden inte 
behöver återställa sitt ekonomiska underskott för 2021. 

Inga politiska beslut/åtgärder har fattats av nämnden under året 
för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Har åtgärder vidtagits avseende vilka rutiner som tillämpas vid 
kommunikation till allmänheten samt vid utlämnande av 
handlingar?
I svar från samhällsbyggnadschefen kring vilka åtgärder 
byggnadsnämnden vidtagit med anledning av de 
rekommendationer som framfördes i granskningen, hänvisas till 
det yttrande som byggnadsnämnden lämnat till revisionen 25 
mars 2020. Den enda punkt som verksamhetschefen inte ställer 
sig bakom är att nämnden ska fatta beslut om att införa 
mottagningsbevis eftersom det är en hur-fråga som bör hanteras 
av verksamheten och inte av nämnden. Av 
samhällsbyggnadschefen framgår att mottagningsbevis numera 
skickas ut för alla ansökningar och anmälningar som inkommer 
till avdelningen. Detta oavsett om komplettering krävs eller ej. 

Har byggnadsnämnden reviderat delegationsordningens 
utformning?
Delgeringsordningen har 2020-02-05 reviderats med funktioner 
istället för namngivna tjänstepersoner.

Har byggnadsnämnden systematiserat arbetet vad gäller 
inkomna synpunkter? Genomförs brukarundersökningar på 
regelbunden basis förutom nämndens deltagande i SKL:s Insikt?
Enligt samhällsbyggnadschefen hanteras synpunkter centralt av 
Tomelilla direkt. Det är inget som faller på respektive nämnd. I 
svar framkommer att nämnden inte har några planer på att 
genomföra egna brukarundersökningar.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i 
tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten 
avseende organisationens personalresurser. Även om vissa 
personalförändringar skett och rekryteringar gjorts sedan 
granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står 
inför betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser 
och en ändamålsenlig organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi 
konstaterar att varken byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen 
fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att minska 
sårbarheten i organisationen. Vidare saknas särskilda beslut av 
byggnadsnämnden avseende åtgärder/resurser för att 
säkerställa en rättssäker myndighetsutövning. 

Vi konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder vad gäller att 
revidera delegationsordningen. Vi konstaterar att nämnden 
fortsatt inte genomför några egna brukarundersökningar utifrån 
inkomna synpunkter utöver den brukarundersökning som 
genomförs via SKL:s Insikt.

GRANSKING AV BYGGLOVSPROCESSEN
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Bedömningar från granskningen 2019
Kommunens fullgörande av ansvar enligt överenskommelsen
Vår bedömning är att Tomelilla kommun till stor del har fullgjort 
sitt ansvar enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelse och 
vård-och omsorgsnämnden som bär kostnadsansvaret har 
delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på så sätt 
följa arbetet. Det finns en tydlig brist i deltagandet i kundråden 
som inte kan uppvägas av att ledamöterna och tjänstemän 
regelbundet deltar i sina respektive råd.
Ansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunen i 
Praktiken
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan Region Skåne 
och Tomelilla kommun är tydlig men enbart till viss del fungerar i 
praktiken. Förväntningarna på Region Skåne och på kommunen 
är höga från den andre parten. Båda parter upplevs vilja utveckla 
färdtjänsten men inte vara överens om vem vilka förutsättningar 
som finns. Vi bedömer också att kommunen i större utsträckning 
behöver ta ett strategiskt ansvar för att aktivt kunna arbeta med 
färdtjänstfrågorna samt för att kunna påverka sina kostnader.
Kundnöjdhet
Det är inte möjligt att till fullo bedöma ifall kunderna är 
tillfredsställda med färdtjänsten då underlaget är icke-signifikant. 
Några slutliga bedömningar kan därför inte göras. Däremot 
bedömer vi att ickesignifikant statistik kan ses som en indikation 
på hur nöjdheten ser ut i kommunen varför vi ser ett värde i att 
presentera och tolka denna. Vi bedömer baserat på det icke-
signifikanta statistiska underlaget att kunderna i Tomelilla till stor 
del är nöjda och upplever att färdtjänsten fungerar 
tillfredsställande.

Uppföljning och förbättringsåtgärder

Vår bedömning är att den ekonomiska modell som finns i 
överenskommelsen tydliggör vilka kostnader som kommunen ska 
betala. Kommunen kan med hjälp av modellen bedöma vilka 
delar den har möjlighet att påverka för att på sikt öka sin egen 
kostnadseffektivitet. Vi konstaterar att underlag för uppföljning 
tillhandahålls till stor del av Skånetrafiken i enlighet med 
överenskommelsen. Vi bedömer att kommunen behöver ta ett 
större ansvar för att säkerställa att de avsatta medlen täcker 
kostnaderna samtidigt som kommunen arbetar med att påverka 
sina kostnader.

Rekommendationer från granskningen 2019
— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 

representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

— Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

— Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten 
när underlaget tillhandahålls.

— Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen 
och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Utsedda kundråd: vård- och omsorgsnämnden har vidtagit 
åtgärder för att säkra upp att kommunen har representerats i 
kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare utsett representant har 
fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i kundrådet och 
har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska 
sårbarheten. 

Kommunens representanter kommer att medverka i de 
samrådsmöten som Region Skåne kallar till. Det hade dock varit 
önskvärt att vissa av dom fysiska samrådsmötena i Hässleholm 
ersätts med digitala möten. Det åtgår i princip en hel arbetsdag 
per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.

Dialog om ansvarsfördelning: det är av största intresse för vård-
och omsorgsnämnden att färdtjänsten bedrivs kostnadseffektivt. 
Nämnden ser fram emot en ökad dialog med Skånetrafiken och 
kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen 
behöver vara nämndöverskridande så att nämnden kan 
informera Skånetrafiken om t.ex. bostadsbyggande som kan 
påverka resandet. Överenskommelsen gäller också att s e till att 
den nationella vägdatabasen är uppdaterad och att nämnden 
delat i Region Skånes tillgänglighetsarbete. 

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per 
tusen invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses 
både i förhållande till antalet äldre i kommunen och till geografisk 
storlek. Antalet med färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20% 
utnyttjar inte färdtjänsten men kommunen betalar per tillstånd.    

De flesta nöjda med färdtjänsten: hittills har nämnden endast fått 
redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, och inte på 
kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns 
en tydlig struktur med både representanter i råden och för 
återföring till nämnden för att arbeta med kundnöjdheten.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
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Forts. Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 26 mars 2020, § 31) 
Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden: inför 
överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas 
begränsade möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de 
ska svara för 50% av alla kostnader. Möjligheterna att påverka är 
begränsade och det finns inga incitament för Region Skåne att 
hålla nere de administrativa kostnader. Avgörande blir istället hur 
Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, utbyggnaden av 
kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras. 

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla 
möjlighet att påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta 
ett politiskt presidium, en styrgrupp, med beslutsmässiga 
representanter från regionen och de fyra hörnen. Ett arbetssätt 
som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i flera 
kommuner idag med ett gott resultat.
Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en 
kampanj för att få fler färdtjänstresenärer i kommunen att 
istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång till och närhet till 
kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men 
avstånd till närmsta buss- eller tågstation är av stor 
betydelse för personer med funktionsnedsättning. Den 
nuvarande modellen kompenserar inte ett sämre utbud av 
kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att kostnaderna 
ökar än mer för färdtjänsten i vård landsbygdskommun.

GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN

Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå 
åtgärder för de dryga 20% som inte utnyttjar färdtjänsten. Idag 
har vi ingen kännedom om vilka eller varför. 

Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda 
representanter deltar i Skånetrafikens kundråd.

I svar från socialchefen framkommer att kontakt togs omgående 
med kommunens pensionärsråd efter att det framkommit i 
granskningsrapporten att ingen deltagit från kommunens sida i 
kundrådet. Det visade sig att denne varit sjuk en längre tid och 
inte kunnat delta. Två nya kundråd utsågs på sittande möte av 
pensionärsrådet och uppgifterna meddelades till Skånetrafiken. 

Vidare har man föreslagit att digitala möten ska fortsätta för både 
kundråd-politiker- och tjänstemannaråd för att underlätta och öka 
deltagandet. 
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GRANSKNING AV FÄRDTJÄNSTEN
Att vård- och omsorgsnämnden säkerställer att det finns 
ändamålsenliga strukturer för att arbeta med uppföljningen och 
vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka sina 
kostnader.

Socialchefens bedömning är att nämnden har en tydlig struktur 
enligt föregående svar men att kommunen har små 
påverkansmöjligheter att på egen hand sänka kostnaderna då 
det är Skånetrafiken som ansvarar för myndighetsutövningen.
Tillsammans med Skånetrafiken behöver kommunen titta vidare 
på vilka möjligheter kommunen har att påverka ex. att 
färdtjänstresor inte används istället för sjukresor och att de som 
söker tillstånd också nyttjar det till resor. 

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och 
omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de 
rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.

Forts. Vad visar uppföljningen?
Att vård- och omsorgsnämnden internt och i dialog med 
Skånetrafiken tydliggör hur överenskommelsens 
ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan 
bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

Frågan har enligt socialchefen delvis berörts under ett 
tjänstemanna- och politikermöte under 2020. När exempelvis 
vård- och omsorg gör risk -och konsekvensanalyser inför 
förändringar (flytt eller stängning av verksamheter) ska även 
konsekvensen för färdtjänstresor belysas och meddelas 
Skånetrafiken. 

Även om färdtjänst inte beviljas utifrån bristen på allmänna 
kommunikationer så är det av betydelse att kommunen kan 
påverka ex. busshållplatser och turer för allmänna 
kommunikationer så att kommunikationerna blir tillgängliga för 
alla.  

Att vård- och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur 
kommunen kan arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när 
underlaget tillhandahålls.

Underlagen bereds till vård -och omsorgsnämndens 
arbetsutskott av tjänsteman som deltar i tjänstemannarådet och 
lyfts därefter vidare till nämnden. Det är för närvarande 
ordförande och vice ordförande i nämnden som deltar i 
politikerrådet för färdtjänsten. Ärenden kan också lyftas vidare till 
kommunstyrelsen.
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Bedömningar från granskningen 2019
Riskanalyser och internkontrollplaner 2019

Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll 
kan inte bedömas vara fullt ut ändamålsenligt. Vi grundar 
bedömningen på flera aspekter. För det första anser vi att arbetet 
med riskanalyserna kan förbättras genom att öka antalet 
identifierade risker i verksamheten. Vi finner det otillräckligt att 
flera nämnders riskanalyser enbart har ett fåtal identifierade 
risker som grund för internkontrollplanen. Eller som i 
byggnadsnämndens fall enbart avser nämndens mål. 
Reglementet föreslår flera riskkategorier som kan användas vid 
identifiering av risker och vi kan inte bedöma om nämnderna 
utgår från riskkategorierna när de genomför sina riskanalyser. 
Vidare anser vi att nämnderna likt kultur- och fritidsnämnden ska 
ha en bruttorisklista att utgå från när kontrollmomenten till 
internkontrollplanen fastställs. På så sätt tar nämnden del av 
samtliga identifierade risker istället för enbart förslaget till 
internkontrollplan som lämnas för beslut. 

För det andra bedömer vi att nämnderna och kommunstyrelsen 
inte fullt ut följer reglementet vad gäller valet av kontrollmoment 
som ingår i deras internkontrollplaner. I reglementet finns en 
förklaring till hur riskvärderingen ska genomföras och vilken 
riskvärdering som ska uppnås för att ingå i internkontrollplanen. 
Detta arbetssätt följs inte av samtliga, och vi anser att 
kommunstyrelsen har ett ansvar med anledning av sin 
uppsiktsplikt och sin samordnande roll att tillse att arbetet följer 
det beslutade reglementet.

Vidare anser vi att dokumentation kring genomförda kontroller vid 
uppföljningen som lämnas till kommunstyrelsen och nämnderna 
inte är tillräckligt utförliga. Av dokumentationen som vi har tagit 
del av går det inte att utläsa resultatet av enskilt utförda 
kontroller. Det kan inte bedömas som tillräckligt att nämnden 
enbart tar del av en sammanställning för hela året.

Avslutningsvis vill vi framhålla att intern kontroll är 
kommunstyrelsens och nämndernas verktyg för att löpande 
under året tillse och följa upp att riskerna i verksamheten 
hanteras och/eller minimeras och ska inte reduceras till en 
information som nämnden ska ta del av när året har gått. En 
kvalitativt genomförd intern kontroll som samspelar med övriga 
styr- och uppföljningssystem i verksamheten bidrar till en ökad 
kvalité, säkrare verksamhet och tydligare styrning. Ett viktigt 
verktyg för nämnder och styrelser som därför bör säkerställa att 
de är involverade i planeringen och välinformerade gällande 
uppföljningen.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

— Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och 
väsentlighetsanalys, stärka sin bevakning av 
internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker, samt

— Involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen

Rekommendationer till kommunstyrelsen:

— Upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av 
genomförande kontrollmoment och säkerställa att dessa 
efterlevs.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 9 
oktober 2019, § 129) 
Det pågår sedan 2018 ett större arbete med att systematisera 
och digitalisera kommunens interna kontrollarbete. Under hösten 
2019 kommer en översyn av reglemente för intern kontroll att ske 
och tillämpningsanvisningar att tas fram. I detta arbete ingår att 
upprätta riktlinjer för riskbedömning, att systematisera 
dokumentation av genomförda kontrollmoment samt att fastställa 
rutiner kring avrapportering. Detta ska möjliggöra att både 
politiker och medarbetare i större utsträckning involveras i det 
interna kontrollarbetet. 

Byggnadsnämndens svar till revisionen (beslut daterat 
4 september 2019, § 68)
Nämnden följer beslutad internkontrollplan och protokollför 
redovisning av årets samlade resultat till nämnden 1 gång per år. 
Detta sker i regel vid årets sista eller vid påföljande års första 
möte så att resultatet kan rapporteras in till helårsbokslutet på 
verksamhetsnivå och denna rapporteras informellt till nämnden 
var fjärde månad. 

Byggnadsnämndens internkontrollplan för 2020 kommer att 
förtydligas med att samtliga risker och interkontrollpunkter följs 
upp på verksamhetsnivå regelbundet under hela året, och att 
väsentliga avvikelser rapporteras senast på nästkommande 
nämndmöte. 

Familjenämndens svar till revisionen (beslut daterat 13 
september 2019, § 82) 
Familjenämnden kommer att beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas

Riskanalysernas genomförande ska utgå från Familjenämndens 
uppgifter enligt reglementet. För att höja kvaliteten ska separata 
riskanalyser göras för de olika verksamheterna, där en ökning av 
antal identifierade risker kommer att anges. En bruttolista ska tas 
fram och förvaltningen ska använda denna som underlag när 
förslag till kontroller i den interna kontrollplanen utarbetas. 
Familjenämnden kommer att delges samtliga identifierade risker i 
samband med att den interna kontrollplanen ska beslutas. 

Det ska framgå i den interna kontrollplanen vilka kontrollmoment 
som kommer att genomföras under året, dessa ska redovisas 
enligt beslutad tidsplan. Om det i samband med genomförandet 
av beslutade kontrollmoment framkommer avvikelser ska det tas 
fram en orsaksanalys och en åtgärdsplan ska utarbetas. En 
sammanställd uppföljning av det aktuella årets interna 
kontrollplan ska presenteras för nämnden. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen (beslut 
daterat 27 augusti 2019, § 50) 
Det är självklart att internkontrollplanen ska utformas i enlighet 
med den riktlinje som gäller. Den interna kontrollplan som ska 
upprättas för 2020 kommer att uppfylla de punkter som 
revisionen riktar kritik mot. 

Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 23 augusti 2019, § 72) 
Förvaltningen kommer att lämna förslag till intern kontrollplan 
gällande samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2019.

Vård- och omsorgsnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 26 september 2019, § 66)
Vård- och omsorgsnämnden kommer beakta de slutsatser som 
framkommit efter revisorernas granskning när riskanalys ska 
genomföras och intern kontrollplan för 2020 utarbetas. 
Riskanalysens genomförande ska utgå från vård och 
omsorgsnämndens uppgifter enligt reglementet. Arbetet med 
riskanalysen ska förbättras genom att öka antalet identifierade 
risker i verksamheten. En bruttolista ska tas fram och 
förvaltningen ska ha denna som underlag när förslag till 
kontroller i internkontrollplanen utarbetas. Vård och 
omsorgsnämnden kommer delges samtliga identifierade risker i 
samband med att internkontrollplanen ska beslutas.
Om det i samband med genomförandet av beslutade kontroller i 
internkontrollplanen framkommer avvikelser ska det tas fram en 
orsaksanalys och en åtgärdsplan utarbetas.  

Överförmyndarnämnden svar till revisionen (beslut 
daterat 10 oktober 2019, § 46)
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en nybildad 
nämnd och är en gemensam nämnd för tre kommuner. 

Innan nämnden bildades hade de tre samverkande kommunerna 
sin egen internkontroll och de befintliga planerna låg till grund vid 
utformandet av en ny internkontrollplan.

Riskanalysen och internkontrollplanen togs fram under början av 
2019 och antogs av nämnden i mars 2019. Nämnden valde att 
koncentrera sig på de tre risker som bedömdes vara de mest 
relevanta och som ger störst konsekvenser för verksamheten. De 
kontrollmoment som valts är alla avsedda att följas upp vid årets 
slut, vilket är anledningen till att ingen uppföljning ännu har skett. 

Överförmyndarnämnden avser att inför 2020 utvärdera och 
uppdatera den befintliga internkontrollplanen.

Ny riskanalys av verksamheten ska genomföras och en 
bruttolista över identifierade risker kommer att tas fram. Detta ska 
utgöra underlaget för framtagandet av en ny internkontrollplan för 
överförmyndarnämnden för 2020. De identifierade riskerna 
kommer att delges i nämnden i samband med beslut om nu 
internkontrollplan. 

Med tanke på att överförmyndarverksamheten är en relativt liten 
verksamhet avser nämnden att hålla antalet kontrollpunkter 
relativt lågt och istället årligen fokusera på nya områden för 
intern kontroll.  

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Vad visar uppföljningen?
Kommunstyrelsen
Har kommunstyrelsen upprättat riktlinjer för riskbedömning, 
dokumentation av genomförande av kontrollmoment och 
säkerställt dess efterlevnad gällande kommunens arbete med 
intern kontroll?

Enligt förvaltningsledningen har ett utvecklingsarbete gällande 
intern kontrollarbetet genomförts efter revisionens granskning. 
Reglementet har reviderats och nya rutiner och mallar har tagits 
fram för att få ett enhetligt arbetssätt inom kommunen. En 
handbok har även tagits fram som hjälp i arbetet. En samordnare 
på ekonomiavdelningen har tillsammans med ansvariga på 
nämnderna stöttat i implementeringen av nya mallar och rutiner.

Har kommunstyrelsen sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier. 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är kommunstyrelsen 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Arbetet med att ta fram en heltäckande riskanalys startar i de 
olika avdelningarna inom kommunledningskontoret, oftast i 
samband med verksamhets- och planeringsdag alternativt vid 
APT. Riskerna värderas utifrån den mall som tagits fram och 
samordnas i en gemensam bruttolista som presenteras för 
kommunstyrelsen, som gör bedömningen om det uppfattas som 
en korrekt uppskattning och om eventuella ytterligare risker 
identifieras. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Såväl 2020 som 2021 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med ytterligare risker (inom upphandling 
år 2020 och inom digitalisering/IT säkerhet år 2021).

Har kommunstyrelsen stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Genom att tidsätta de olika kontrollmomenten har 
kommunstyrelsen fastställt uppföljningstillfällen. Enligt 
förvaltningsledningen sammanfaller uppföljningarna med 
tertialuppföljningarna men kan av olika anledningar flyttas i tiden 
men då rapporteras den tidsavvikelsen i uppföljningen.

Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt och sin 
samordnande roll följt upp att nämnderna följer kommunens 
reglemente för internkontroll?

I samband med tertialuppföljning 1, delårsrapport och 
årsredovisning ska nämnderna redovisa en sammanfattande 
bedömning av resultatet av interkontrollarbetet inom respektive 
nämnd. Därutöver ingår internkontroll som en punkt när 
kommunledningen träffar nämndsordförande och 
verksamhetschef på dialoger vår och höst.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Familjenämnden
Har familjenämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt skolchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas 
under hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen 
inleds med att respektive ledningsgrupp inom barn och utbildning 
(BoU) och Indvid och familj (IFO) tar fram en bruttolista med 
identifierade risker. Riskerna kan följa ur uppföljningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet, av verksamhetsobservationer eller 
följa av andra omvärldsfaktorer. Efter det att risker tagits fram 
sker en initial skattning gällande väsentlighet och risk, en 
skattning som fortsätter genom processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av familjenämndens två utskott, familjenämndens 
individutskott respektive familjenämndens utbildningsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och det görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. De två utskotten lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till familjenämnden. I familjenämnden 
kan ytterligare risker föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering.

Familjenämnden beslutar sedan om vilka interna 
kontrollområden som ska ingå för granskning under kommande 
budgetår och när de olika granskningspunkterna ska redovisas 
för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån enligt 
verksamheten vara subjektiv men tre-stegs genomförandet ökar 
objektiviteten avseende slutresultatet. Vidare är kopplingen till 
nämndens övriga kvalitetsarbete en garant för att identifierade 
risker som ryms inom nämndens verksamheter med stark 
koppling till nämndens huvudsakliga ansvarsområden.

Har familjenämnden stärkt sin bevakning av internkontrollarbetet 
som genomförs under året så att kontroller sker kontinuerligt och 
att återrapportering av genomförda kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment inom barn och utbildning 
redovisas i varje tertialuppföljning och beslutas av nämnd. Vad 
gäller Individ och familj så följs samtliga utvalda kontrollområden 
upp vid alla tertialbokslut. Familjenämnden får vid varje 
tertialuppföljning en rapport gällande utvalda/utpekade interna 
kontrollområden. Vid årets slut får familjenämnden en rapport om 
samtliga granskningar. 

Är familjenämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Familjenämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, främst genom sina två utskott där 
framtagen bruttolista behandlas på djupet. Utskottens 
representanter är delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar 
även fram nya/egna identifierade risker. Vidare är utskottets 
representanter aktiva vad gäller värderingen av risker. När hela 
familjenämnden ska besluta om interna kontrollområden är det 
med förslag från respektive utskott men med möjlighet att påföra 
alt omvärdera risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Kultur- och fritidsnämnden
Har kultur- och fritidsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har kultur- och fritidsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda interna kontrollmoment redovisas i varje 
tertialuppföljning sammantaget utifrån den mall som finns 
framtagen av ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden 
som beslutar när varje granskning som tas upp till behandling 
och sprider ut dem för att inte alla granskningar ska göras i 
exempelvis i slutet av året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen?
Byggnadsnämnden 
Har byggnadsnämnden sett till att det genomförs en heltäckande 
risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera riskkategorier? 
Tas en bruttorisklista fram som grund för fastställande av 
kontrollmoment till internkontrollplanen? Är respektive nämnd 
involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har enligt verksamhetschefen ändrats efter 
de råd och rekommendationer som framkom i revisionens 
granskning 2019. Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår 
påbörjas under hösten året som föregår aktuellt budgetår. 
Processen inleds med att verksamhetschefens ledningsgrupp tar 
fram en bruttolista med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har byggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Har samhällsbyggnadsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
respektive nämnd involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Intern kontrollarbetet har lagts om efter de råd och 
rekommendationer som skrevs fram efter granskning 2019. 
Intern kontrollarbetet inför kommande budgetår påbörjas under 
hösten året som föregår aktuellt budgetår. Processen inleds med 
att verksamhetschefens ledningsgrupp tar fram en bruttolista 
med identifierade risker. 

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av hanteras i den politiska beredningen med 
ordförande eller andra personer som ingår i presidiet. Därefter 
blir bruttolistan föremål för politiska beslut i respektive nämnd. 
Nämnderna beslut om vilka risker som gå vidare till 
internkontrollplanen. Ledamöter har också möjlighet att lägga till 
riskmoment och där vi som tjänstemän bistår politik med risk-och 
väsentlighetsanalysen. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Har samhällsbyggnadsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda intern kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning 
sammantaget utifrån den mall som finns framtagen av 
ekonomiavdelningen. Däremot är det nämnden som beslutar när 
varje granskning som tas upp till behandling och sprider ut dem 
för att inte alla granskningar ska göras i exempelvis i slutet av 
året. 
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Forts. Vad visar uppföljningen? 
Vård- och omsorgsnämnden
Har vård- och omsorgsnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys? 

Intern kontrollarbetet har enligt socialchefen ändrats efter de råd 
och rekommendationer som framkom i revisionens granskning 
2019. Processen inleds med att ledningsgruppen tar fram en 
bruttolista med identifierade risker. Riskerna kan följa ur 
uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet, av 
verksamhetsobservationer eller följa av andra omvärldsfaktorer. 
Efter det att risker tagits fram sker en initial skattning gällande 
väsentlighet och risk, en skattning som fortsätter genom 
processen.

Nästa steg är involvering av nämnd/politik. Framtagen bruttolista 
bearbetas av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Här 
kan ytterligare risker påföras och då görs även i detta skede en 
väsentlighets -och riskanalys. Arbetsutskottet lämnar bruttolistor 
med riskvärdering vidare till vård och omsorgsnämnden där 
ytterligare risker kan föras på och även en ny/omvärderad 
riskvärdering. Vård och omsorgsnämnden beslutar sedan om 
vilka interna kontrollområden som ska ingå för granskning under 
kommande budgetår och när de olika granskningspunkterna ska 
redovisas för nämnden.

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Själva riskvärderingen kommer alltid i någon mån vara subjektiv 
men tre-stegs genomförandet ökar objektiviteten avseende 
slutresultatet. Vidare är kopplingen till nämndens övriga 
kvalitetsarbete en garant för att identifierade risker som ryms 
inom nämndens verksamheter med stark koppling till nämndens 
huvudsakliga ansvarsområden. 

Har vård- och omsorgsnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Utvalda kontrollmoment redovisas i varje tertialuppföljning. Vård 
och omsorgsnämnden får vid varje tertialuppföljning en rapport 
gällande utvalda/utpekade interna kontrollområden. Vid årets slut 
får vård och omsorgsnämnden en rapport om samtliga 
granskningar. 

Är vård- och omsorgsnämnden involverad i risk- och 
väsentlighetsbedömningen?

Vård- och omsorgsnämnden involveras i risk-och 
väsentlighetsbedömningen, genom arbetsutskottet där 
bruttolistan behandlas på djupet. Utskottens representanter är 
delaktiga i bedömning av bruttorisker och tar även fram nya/egna 
identifierade risker. Vidare är utskottets representanter aktiva vad 
gäller värderingen av risker. När hela vård och omsorgsnämnden 
ska besluta om interna kontrollområden är det med förslag från 
arbetsutskottet men med möjlighet att påföra alt omvärdera 
risker.
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Forts. Vad visar uppföljningen?  
Överförmyndarnämnden 
Har överförmyndarnämnden sett till att det genomförs en 
heltäckande risk- och väsentlighetsanalys som omfattar flera 
riskkategorier? Tas en bruttorisklista fram som grund för 
fastställande av kontrollmoment till internkontrollplanen? Är 
nämnden involverad i framtagandet av risk- och 
väsentlighetsbedömningen? 

Har överförmyndarnämnden stärkt sin bevakning av 
internkontrollarbetet som genomförs under året så att kontroller 
sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda 
kontroller sker?

Enligt kanslichefen följer överförmyndarnämndens rutiner för 
genomförande av intern kontroll kommunens reglemente för 
intern kontroll. Nämnden har under 2020 tagit upp en riskanalys 
för nämnden, som nämnden har godkänt utifrån framtagen 
bruttolista. Därefter har en internkontrollplan fastställts. Under 
året redovisas internkontrollpunkterna och tas upp i nämnden för 
beslut.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet med 
de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. 

Kommunstyrelsen har genom förvaltningsledningen reviderat 
reglementet och framarbetat nya rutiner och mallar för att 
säkerställa ett enhetligt arbetssätt inom kommunen.

Vi noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk- och 
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att 
riskvärderingen sammanställs i en bruttolista som presenteras för 
styrelse/nämnd inför beslut om årets interna kontrollplan. Utifrån 
de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen och nämnderna 
i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av 
risk- och väsentlighetsbedömningen. 

Vi noterar att det ser olika ut mellan nämnderna hur 
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast 
sker det i samband med återkommande tertialuppföljningar.

Vi bedömer att kommunstyrelsen stärkt sin uppsikt och 
samordnade roll över hur nämnderna följer kommunens 
reglemente för intern kontroll genom att begära redovisning och 
en sammanfattande bedömning av resultatet av 
internkontrollarbetet inom respektive nämnd i samband med 
tertialuppföljning 1, delårsrapport och årsredovisning. Därutöver 
ingår internkontroll som en punkt när kommunledningen träffar 
nämndsordförande och verksamhetschef på dialoger vår och 
höst vilket vi bedömer som positivt. 

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL
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Bedömningar från granskningen 2019
Ansvar och roller
Under kommunstyrelsens ledning var roll- och 
ansvarsfördelningen avseende måltidsverkstans politiska och 
förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att 
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en 
förvaltning som kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt 
reglemente. Genom beslutet att förändra verksamhetens 
tillhörighet så att den speglar den politiska organisationen 
förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen 
och uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en 
bedömning av hur uppföljning och styrning fungerar efter skiftet 
till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen 
fortfarande är relativt ny. Måltidsverkstans dagliga verksamhet 
bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock har det av 
intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga 
verksamheter som hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I 
detta avseende kan det finnas ett behov av att informera 
verksamheterna om de befintliga riktlinjerna.
Undersökning av måltidsgästernas synpunkter 
Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och 
möten ger elever och brukare en chans att ge synpunkter på 
kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i 
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna 
förändring görs dokumenteras dock inte, vilket vi ser som en 
brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl 
måltidsverkstan säkerställer att önskemål och synpunkter 
förändrar utbudet även om det har skett en muntlig 
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en 
dokumentation kring måltidsgästernas synpunkter och 
förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden 
också att förenklas.

Uppföljning och återrapportering 

Avseende den ekonomiska uppföljningen anser vi att den har 
skötts på ett tillräckligt sätt då det regelbundet lämnats rapporter 
till kommunstyrelsen angående verksamhetens ekonomi. 
Kommunstyrelsen har varit medveten om verksamhetens 
underskott och har tagit del av underlag för att kunna vidta 
åtgärder. Däremot är bedömningen att kommunstyrelsen inte 
följde upp verksamhetens måluppfyllelse på ett tillräckligt sätt 
under tiden som det var deras verksamhetsansvar.

Rekommendationer från granskningen 2019
Rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:

— Inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, 
samt

— dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och 
vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta.

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
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Samhällsbyggnadsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 29 april 2020, § 27) 
Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer 
måltidsverkstaden att ingå i den ordinarie ekonomiska 
uppföljningsprocessen. 
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i 
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst 
tveksam till detta, men om revisorerna menar att målen ska 
inkluderas i nämndens mål ställer vi oss positiva till detta. 
Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom 
pappersenkät med samma frågeställning gång till gång. För 
barnen har vi en maskin med ledsna och glada smileys som 
barnen trycker på i samband med måltiden. Denna maskin 
alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat får vi 
kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och 
tar del av ev. synpunkter. 

Vad visar uppföljningen?
Har samhällsbyggnadsnämnden inkluderat kostverksamheten i 
nämndens mål och uppföljning?
I svar från samhällsbyggnadschef framgår att utifrån den 
styrmodell som kommunen har så krävs inte 
verksamhetsspecifika mål i nämnderna. Därför har inte nämnden 
valt att peka ut just kostverksamheten i sina övergripande mål.
Dokumenterar samhällsbyggnadsnämnden måltidsgästernas 
synpunkter och vilka åtgärder som vidtas med anledning av 
detta?

GRANSKNING AV MÅLTIDSVERKSTAN
Måltidsverkstaden får input om vad kunderna tycker om maten i 
dels den brukarundersökning som vård- och omsorg deltar i. Sen 
har verksamheten matråd med skolorna minst två gånger per 
termin där elever deltar. I vårdboende finns även där kostråd där 
anhöriga och kunder deltar. Utifrån de diskussioner som 
framkommer försöker verksamheten gå dem tillmötes. Om andra 
personer än ovanstående har synpunkter så fångas de i så fall in 
av kommunens övergripande synpunktshantering. 

Vilken återrapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden kring 
kostverksamheten?

Precis som alla annan återrapportering så sker den utifrån den 
modell och ekonomiuppföljning som sker till nämnd i samband 
med tertialrapportering. Nämnden har också bjudit in driftchefen 
till nämnd vid olika tidpunkter under mandatperioden. Någon 
annan rapportering sker inte.

Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att 
samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder i 
enlighet med de rekommendationer som lämnades i den tidigare 
granskningen. Vi noterar dock att det fortsatt saknas mål 
beslutade av nämnden som berör kostverksamheten specifikt.

Datum som ovan

KPMG AB

Ida Brorsson - Certifierad kommunal yrkesrevisor
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Vård- och omsorgsnämnden, familjenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
Tomelilla-Sjöbo-Ystad överförmyndarnämnd

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar utförda 2019

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fem utvalda granskningar som genomfördes 2019 har haft någon effekt. 
Vidare har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i samband med granskningarna 
har åtgärdats. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2021-12-14 och beslutade att 
översända rapporten till berörda nämnder för information och till kommunfullmäktige för kännedom. 
Iakttagelser som framkommit i rapporten kommer följas upp av revisorerna i samband med deras 
årliga dialogmöten med nämnder och styrelser.

2021-12-14

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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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 2022/13 
 
Datum 14 januari 2022 

 

Information från Skånetrafiken gällande 
serviceresor samt senaste protokollet 
from politiker och tjänstemannaråd 

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

Ärendebeskrivning 
Från Skånetrafiken har inkommit information gällande serviceresors prioriteringar 
samt senaste protokollet från politiker och tjänstemannaråd 2021-11-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-01-14 

Serviceresors prioriteringar kommuner 220114, handlingsid: Von 2022.20 

Protokoll Politiker och tjänstemannaråd 2021-11-30, handlingsid: Von 2022.21 

 

Stöd och omsorg  

 

Christel Nilsson 

Kvalitetschef 
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Serviceresor prioriteras  
Med anledning av pandemin så råder det för närvarande brist på serviceresefordon. Kunder som 

reser med Serviceresor prioriteras. Serviceresor kör även närtrafik, anropsstyrd trafik och 

plusresor och det innebär att vi i nuläget endast kan erbjuda dessa resor i den mån som vi har 

tillgång till fordon. Kunder som ska resa med närtrafik, anropsstyrdtrafik och plusresa kan 

behöva ordna sin resa på annat sätt, till exempel med taxi eller bil och ansöka om ersättning i 

efterhand. Kunderna behöver som vanligt boka sin resa annars riskerar de att inte få ersättning.  

Läs mer om nyhet här:  

Nedan gäller just nu för Serviceresor: 

• Sjukresor bokas med samåkning. Om det finns medicinsk grund ska det finnas ett intyg 
för undantag från samåkning som utförs av sjukvården – ett intyg som ligger till grund 
för att få åka ensam i fordonet. Det gäller även resor som bokas på tjänstekundnummer, 
dialys, cytostatika och strålbehandling. 

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

• Inga resenärer i framsäte i vanliga fordon. I specialfordon reser kunder i möjligaste mån 
i baksätet. 

• Max två resenärer per personbil och max fyra i specialfordon. 

• Alla som reser ska bära munskydd enligt rekommendationer. Kunden ansvarar själv för 
att ha med sig och använda munskydd. Har de råkat glömma sitt munskydd kan vi 
tillhandahålla detta i fordonet. 

• Om kunden önskar att resa så snart som möjligt kan väntetiden uppgå till maximalt 90 
minuter. Om kunden ska resa längre fram i tiden än 90 minuter erbjuds de hämtningstid 
inom 30 minuter före eller efter önskad tid. Denna punkt i regelverket har tillfälligt 
ändrats till att väntetiden kan uppgå till maximalt 180 minuter. Om kunden ska resa 
längre fram i tiden än 180 minuter erbjuds de hämtningstid inom 90 minuter före eller 
efter önskad tid.  
 

• Vid symtom ska man inte resa med oss. Vid symtom kontaktar kunden 1177/sjukvården 
som gör bedömningen av vårdbehovet och de bokar ett covid-fordon åt kunden.  
 

• Handsprit finns i alla serviceresefordon. 

 
Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. 

 

Med vänlig hälsning/ 

Skånetrafikens Serviceresor 
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Protokoll – Politiker och tjänstemannaråd 
 

Mötet kallat av: Catharina Molin Datum: 2021-11-30  

Plats: Hybrid möte via teams Mötestid: 13.30- 16.00 

 
Deltagare från Skånetrafiken: Catharina Molin, affärschef  
 Titti Unosdotter, affärsområdeschef   
 Ulrika Stålnacke, chef beställningsmottagning 
 Lotta Ellberg, affärsutvecklare 
 Weronica Knutsson, platschef 
 Marie-Louise Berghult, chef kundnära tjänster 
 Adam Pénzes, verksamhetscontroller 
 Sofia Tunér, ekonom 
 Malin Brorsson, teamleader färdtjänst 
 Marie Sjören, teamleader färdtjänst 
 Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig  
  
 Carina Zachau, Regionfullmäktige 
 Lars Hansson, Centerpartiet 
 Linus Hannedahl, Centerpartiet 

 
Deltagare Skånes kommuner:  Politiker 
 Janet Andersson, Lund 
 Irene Nilsson, Hässleholm 
 Carin Falk, Svedala 
 Dragoslav Stenberg, Skurup 
 Pia Ingvarsson, Simrishamn 
 Pia Johnsson, Lomma 
 Birgitta Nyman, Ystad 
 Mikael Henrysson, Bjuv 
  
 
 Tjänstemän 
 Caroline Kroeker, Sjöbo 
 Fredrik Cederberg, Kristianstad 
 Merit Özbalci, Åstorp 
 Richard Heingard, Hässleholm 
 Tommy Johansson, Östra Göinge 
 Ulf Blyrup, Kävlinge 
 Mensur Numanspahic, Osby 
 Teresa Fridell, Svedala 
 Gunilla Ahlstrand, Burlöv 
 Victoria Johansson, Helsingborg 
 Simon Berg, Sjöbo 
 Erica Johansson, Simrishamn 
 Stefan Christensson, Örkelljunga 
 Sofia Öreberg, Ystad 
 Niklas Ögren, Bjuv 
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Catharina Molin öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
I takt med att samhället öppnar upp, görs det lättnader i restriktioner och många är vaccinerade. I samråd med 
Smittskydd Skåne där vi följer utvecklingen noga har vi stegvis återgått till samåkning. Idag har vi ett covid-fordon i 
trafiken och detta fordon kommer även köra efter årsskiftet.  
 
Från och med den 25 oktober samordnas alla Serviceresor och nedan gäller: 
 

• Sjukresor bokas med samåkning. Om det finns medicinsk grund ska det finnas ett intyg för undantag från 
samåkning som utförs av sjukvården – ett intyg som ligger till grund för att få åka ensam i fordonet. Det gäller 
även resor som bokas på tjänstekundnummer, dialys, cytostatika och strålbehandling. 

• 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.  

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

Vi hälsar Kävlinge kommun varmt välkomna till oss och vi ser mycket fram emot samarbetet. Vi kommer ta över deras 

färdtjänst från och med 1 april 2022. 

 

Uppföljning nyckeltal, Adam Penzes presenterar  

Diagrammet visar de senaste 24 månaderna och hur resandet såg ut innan pandemin. Resorna halverades under pandemin 

och man kan se hur de olika restyperna, färdtjänst och sjukresor har utvecklats per månad. För närvarande ligger resorna på 

normal nivå, som den gjorde innan pandemin. Det vill säga att vi ligger på cirka 5 500 resor per dygn. Om vi fortfarande haft 

ensamresor med nuvarande antal resor så hade vi haft utmaning i att hantera resorna och fordonen att räcka till.  

 

Fråga: Hur ser statistiken för närtrafiken ut?   

Svar: Närtrafiken är inte lika påverkad av pandemin, men vi kan ändå se liknande trender och mönster som övrig trafik.  

 

Tittar vi närmare på färdtjänst så kan vi se att resandet tagit fart igen och kundernas behov har förändrats.  

Vi kan se tydliga trender att kostnaden per kilometer har minskat. Ju fler resor vi har och ju fler som reser med oss desto 

billigare blir resorna. Däremot blir resorna längre, vilket gör att kostanden per resa går ner och det jämnar ut sig. Så den 

totala reskostnaden blir ändå oförändrad. Vi fakturerar de faktiska kostnaderna. 

 

Fråga: Har Malmö både sjukresor och färdtjänst? 

Svar: I Malmö kör vi endast sjukresor, de har egen färdtjänst. 

 

 

Punktlighet 

Vi mäter punktligheten på färdtjänst och sjukresor och under pandemin har vi en hög upplevd punktlighet som ligger på 98 

procent. I vår undersökning har vi 381 kunder som är tillfrågade och statistiken blir mer pålitligt om vi slår ihop färdtjänst 
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och sjukresor då vi får ett bättre underlag. Det har sina förklaringar och en faktor är att det är enklare att komma i tid under 

med bara en kund i bilen. Generellt ligger punktligheten bra till och den pendlar lite mellan 95-98 procent. 

 

 

Servicenivå 

Målet är att svara på 80 procent av samtalen inom en minut. Även under pandemin, då vi hade färre samtal in så var det 

svårt att hålla målen, men vi arbetar för fullt på olika delar håll för att anpassa verksamheten. Vad gäller den upplevda 

väntetiden så har vi ändå legat på bra nivåer. De senaste två månaderna har siffran gått ner så vi ser en del utmaningar, 

annars ligger vi generellt ganska högt även här. 

 

Kundnöjdhet 

Kundens upplevelse av hela resan låg tidigare på 93 procent, men nu 10 procentenheter lägre. Det är många saker som har 

påverkan här. En faktor som vi tror ligger bakom är att man skulle börja samåka igen. Många tyckte det var bekvämt att resa 

ensamma i fordonen och hade gärna fortsatt med det. Vi jobbar hårt för att återkomma till tidigare nivåer. En annan stor del 

är kopplat till beställningsmottagningen där det ibland är svårt att komma fram. Statistiken visar dock att kunderna är 

mycket nöjda med vårt bemötande, där vi har höga siffror. 

 

Förarnas bemötande 

Förarnas bemötande ligger på cirka 90 procent. Denna siffra rör sig väldigt lite upp och ner och visar att kunderna är mycket 

nöjda med förarnas bemötande. 

 

Fråga: Kan man både kan mejla och ringa för att beställa sjukresor? 

Svar: Ja, det går bra. I nuläget kan kunderna boka färdtjänst via en app. Vi håller på att utveckla samma lösning för 

sjukresor. 

Fråga: Nyckeltalen, får trafikföretagen också ta del av sifforna? 

Svar. Ja, vi har täta uppföljningar och kvartalsvisa möten med trafikföretagen. De kan också bli premierade om de håller 

avtalen. 

Fråga: En del upplever att sjukresor tar lång tid och att resorna blir långa? 

Svar: Vi har regler för hur vårt system styr resorna. Restiden får inte blir för lång och vi har ett planeringssystem för hur de 

planeras. Vi är särskild kollektivtrafik där resorna samordnas för att hålla ner kostnader och få ihop alla resor.  

 

Trygghet, Catharina Molin presenterar 

Skånetrafikens vision: Världens bästa resa. 

Skånetrafikens mission: Vi gör det enkelt att resa. 

Serviceresors mission: Vi levererar resor som överträffar kundens förväntningar och som upplevs trygga och inkluderade. 

 

Övergripande mål 

• I tid 

• Tryggt 

• Enastående service 
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Trygghet betyder olika för olika personer. Några exempel på vad som skapar trygghet. 

• Punktlighet 

• Trafiksäkert 

• Hastighet 

• Bemötande 

• Mobilprat 

• Språket  

• Ensamåkning/samåkning 

• Känd förare 

• Fordonet 

Just nu ligger nyckeltalet för trygghet på cirka 80 procent och det är många olika faktorer spelar in vad gäller tryggheten. 

Den främsta tryggheten är via våra avtal och samarbeten. Vi följer upp alla våra samarbeten med våra leverantörer och att 

leveransen håller förväntad kvalité. Vi försöker ställa rätt krav och utgå från bra dialoger med våra leverantörer. Om resan 

på något sätt skulle avvika eller man som kund ser förbättringspotential så är det viktigt att rapportera till vår kundtjänst.  Vi 

följer upp alla kundärenden som kommer in.  

Det händer även ofta att vi får in positiv feedback och vi återkopplar alltid till våra förare och trafikföretag. Det är en viktig 

del att de får vetskap om hur deras arbete och service upplevs och påverkar våra kunder.  

 

Fråga: Jag får känslan av att det tar lång tid i kundtjänst? 

Svar: Svarstiden 80 procent inom tre minuter och just nu når vi den ganska bra. 

Fråga: Hur många klagomål kommer det in under en månad? 

Svar: Cirka 80 klagomål per månad. 

Carina Zachau: Nämnden kommer att göra en övergripande uppföljning två gånger om året för att få en gruppering och 

större överblick om vad som sker. Kunden måste kunna känna sig trygg och säker i den hantering som sker när man lämnar 

feedback. 

Fråga: Hur många trafikföretag har ni idag? 

Svar: Vi har idag 6 trafikleverantörer för Serviceresor. Upphandling ska ske och ny trafikstart blir februari 2023. 

 

Ekonomi, Sofia Tuner presenterar 

Vad gäller fakturering så har vi halvårsvis fakturering (två fakturor per år). Om beloppet inte stämmer så justerar vi beloppet 

på nästkommande faktura. Kommunerna ska ju endast betala för den faktiska kostnaden. År 2020 blev den totala kostnaden 

171,3 mkr, medan vi fakturerade 177,4 mkr. Det innebar att en del kommuner fick pengar tillbaka för överskott. 

I vissa kommuner reser man mer och vissa mindre och det är olika faktorer som påverkar kostnaden. Vi ser att mängden 

resor har ökat mer än väntat. Ensamåkningen och begränsningen med antal kunder fordonen påverkar också kostnaden och 

resan blir dyrare om det bara sitter en kund i fordonet. Från och med 25 oktober började vi samordna alla resor igen som 

innan pandemin. 

 

Fråga från gruppen: Det är svårt med prognoser, hur fungerar det? 

Svar: I februari skickar vi ut en faktura på belopp för halvår ett. Detta baseras på var vi landade året innan under samma 

period. Detta gör att vi hamnar mer rätt och att man ska betala de faktiska beloppet. 
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Fråga: För vår budgetering inom kommunerna så kan det vara bra om vi lite prognoser i ett tidigt skede med bra 

framförhållning. Är det möjligt att få från Skånetrafiken? 

Svar: Ja, vi kan skicka ut samlad prognos, men inte på kommunnivå. Vi bör också vara medvetna om att det är en prognos 

och att förändringar kan ske. Vi pratar ihop oss om detta för att hitta en bra rutin och lösning.  

Prognosen sattes i torsdags och inte helt sammanställd än. Vi meddelar när vi har exakta siffror. Budgeten är baserad på 

utan ensamåkning och det finns en del osäkerheter inför 2022 som kan påverka. Vi vet till exempel inte hur framtiden ser ut 

gällande pandemin. Det kan bli fler restriktioner framöver. 

Har ni frågor eller funderingar kring ekonomi vänligen skicka mejl till mig: sofia.tuner@skanetrafiken.se 

 

 

Praxis och regelverk, Weronica Knutsson presenterar 

Vi är en myndighetsutövning som beslutar om man har rätt till färdtjänst eller inte. Vi behöver veta vad Förvaltningslagen 

och Färdtjänstlagen säger och vad som gäller i beslutprocessen. Förvaltningslagen har bara 16:e paragrafen och vi får luta 

oss mot praxis. Praxis utgörs av 1000-tals domar i hela riket som vi lutar oss mot. Fokus är rättssäkerheten och liknande 

bedömningar. När handläggarna gör bedömningarna så tittar de specifikt extra på paragraf 7, 8 och 9.  

 
7 §   Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. 
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114). 
 
8 §   Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren. 
 
9 §   Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. 
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 
   1. vilket färdsätt som får användas, 
   2. inom vilket område resor får göras, och 
   3. hur många resor tillståndet omfattar. 
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. 
Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114). 

 

Funktionshinder: Inte fokus på själva diagnosen utan konsekvenser av funktionsnedsättningen. 

Sedan 1998 är Färdtjänstlagen en trafiklagstiftning där man plockat bort det sociala. Vårt uppdrag är att bedöma hur man 

kan förflytta sig från A till B. Gäller det sociala aspekter får man vända sig till Socialtjänstlagen. Vi bedömer 

förflyttningsförmågan och resförmågan.  

 

Vårt uppdrag är att bedöma hur man kan ta sig från A till B. Vad ger det för svårigheter?   

Vad klarar man göra trots den funktionsnedsättning man har? Det är samma bedömning som görs oavsett saker runt 

omkring. Klarar man av en sträcka i kollektivtrafiken?  

Våra handläggare gör enskilda samtal och utredningar med beslutsunderlag och om man inte är nöjd med beslutet får man 

överklaga. Är vi för hårda om hur vi ska tillämpa lagen? Det är viktigt att vi ser till alla grupper då det finns så många olika 

grupper med olika funktionsvariationer, till exempel äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inte bara en 

specifik grupp. Vi måste följa Likabehandlingsprincipen och det är viktigt att vi följer Förvaltningslagen. 
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Det blir väldigt svårt om vi plockar ut en liten grupp och gör förändringar. Gläntar vi på dörren för några få kommer dörren 

att öppnas för många, vilket i sin tur leder till helt andra kostnader. Departementet är också intresserade av frågan.  

Domar kommer hela tiden och man får göra en avvägning när man skall agera och när man skall sitta still i båten. Det är inte 

så enkelt som några få. Är det lämpligt att peka ut en viss grupp?? 

Praxis gäller för Riket. Domen som nu figurerar är från 2019. SRF har aktivt drivit frågan i domstol över hela landet. 

Tillgänglighetsanpassningen påverkar även bedömningarna till viss del.  

 

Fråga: Är det svårtolkat i hela landet? 

Svar: Praxis utgörs av domar i hela riket. SRF har drivit frågan för att få en förändrad praxis, men det har troligen gått åt ett 

annat än de förutsåg. 

Fråga: Har det generellt blivit fler avslag? 

Svar: Nej, det var fler avslag förra året (2020) än detta. Cirka 15-20 procent får avslag av dem som söker. Av de ärenden som 

går vidare så får vi för det mesta rätten med oss även där, vilket innebär att vi tagit rätt beslut. Vi måste utreda varje individ 

för sig och förmågan att resa med allmän kollektivtrafik eller behovet av ledsagare. 

Vi har ärende i nämnden där de vill att vi tittar mer generöst bara på gruppen som har en synnedsättning. Men vi måste 

titta på alla grupper som har en funktionsvariation. Lagen är 23 år gammal och länge sedan en förändring skedde och det 

vore bra om man såg över lagstiftningen. 

Carina Zachau tillägger: Vi kommer informera er kommuner om vi går mot en generösare tillämpning och vad det innebär, 

så som ökade kostnader för er och för Skånetrafiken. Det är många frågor som måste belysas och vi behöver sätta oss ner 

för diskussion kring regelverket. Rättspraxisen gäller i hela Sverige, men vi tar gärna synpunkter från er. 

Fråga: Som det fungerar idag, kan ni återge hur lång tid bedömningsprocessen tar? 

Svar: Handläggningstiden ligger på 30 dagar. Får man tag på personen direkt så tar det cirka 30 minuter. Utredningen skrivs 

ihop och då kan det gå ganska snabbt. Är det ett avslag får man det hemskickat och har möjlighet att lämna synpunkter eller 

överklaga. 

Fråga: Kommer ni bjuda in KSO? 

Carina Zachau svarar: Vi skickar ut frågan om att se över regelverket eller inte.  

Vi kan inte bara titta på Synskadade, likabehandlig måste ske och vi måste ta ett helhetsgrepp. Lagen är gammal och det är 

bra att Stockholm börjar vakna. Bra med rättspraxis. Vi kommer tillskriva kommunerna då de betalar. Ökad kostnad om 

generösare tolkning utöver lagen. Vad kommer detta innebära för kommunerna i ökade kostnader t ex för fler fordon?  

Vi skickar mail till KSO och får en snabb respons ja/eller nej till att titta på regelverket gällande denna fråga eller om man vill 

förlita sig på rättspraxis. Utifrån detta får vi bestämma hur vi går vidare.  

 

 

Beställningscentralen, Ulrika Stålnacke presenterar 

Beställningscentralen är samlingsnamnet för beställningsmottagningen och trafikledningen. Vår beställningsmottagning tar 

emot alla bokningar av färdtjänst och sjukresor. För att boka går det bra att ringa eller mejla. I höstas lanserade vi också 

Serviceresors app, där den som har ett färdtjänsttillstånd enkelt kan boka eller avboka sin resa. Den som reser sjukresor kan 

inte boka sin resa via appen/webben än, men utveckling pågår och vår ambition är att detta ska kunna gå inom snar framtid.  
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Vår trafikledning hanterar förare och kunder och vi genomför cirka 6000 resor varje dag. De viktigaste uppgifterna för vår 

dagliga trafik är optimal planering. Kunderna kan boka sin resa 13 dagar framåt i tiden. Har man återkommande/fasta resor 

så kan man smidigast schemalägga dessa. Då så slipper man boka varje dag/vecka.  

 

Vi har cirka 2500 ärenden per dag och just nu har vi det lite tufft med periodvis långa väntetider. Vårt mål vad gäller kötider 

är att 80 procent ska svaras inom 60 sekunder. I oktober nådde vi 15 procent. Detta är vi såklart inte nöjda med och vi 

arbetar hårt för att marknadsföra våra digitala tjänster som appen för våra färdtjänstkunder och servicereseportalen för 

vårdpersonal för att minska belastningen på telefonin. 

Fråga: Har ni återuppringning? 

Svar: Ja, det har vi, men den är begränsad. 

Fråga: Kan man se något mönster…  till exempel att någon dag är enklare och lättare att komma fram? 

Svar: Vi kan se mönster i att våra kunder ofta ringer i början av veckan för att boka sina resor och alla ringer på samma tid. 

Vi tittar även på lösningar med Telia. Informationen om våra nya öppettider behöver vi också se över för att se vad vi kan 

göra bättre. Detta trots att vi informerat via kanaler som hemsida, sociala medier, mejl till intresseorganisationer, vården, 

lavinfraser med mera. 

 

Samtalen in har ökat drastiskt efter sommaren och i höst. För att ge en förståelse så hade vi innan pandemin cirka 45 000- 

50 000 samtal per månad. I augusti hade vi 71 000 samtal in och i oktober låg vi på 94 000 samtal per månad. 

Jämför vi utgångspunkten så går ekvationen inte ihop. Är det tillfälligt eller det nya normala? Det finns en vårdskuld och det 

är den man vill hämta hem. Tittar vi på färdtjänst så är det ett uppdämt resebehov eftersom man dragit in eller minskat sina 

resor under pandemin. Man är mer försiktig hur man bokar sina resor och bokar en resa per samtal.  

Vad gör vi åt den dramatiska ökningen av samtal?  

I slutet av sommaren insåg vi att vi inte hade tillräckligt med resurser/personal för att hantera detta. Vi behöver nya 

medarbetare och fokuserar allt vi kan på att rekrytering och utbildning. Vi hjälps även åt internt då vi försöker utbilda vår 

befintliga personal i dubbel- och trippelkompetens. När det är lugnare på en enhet så kan vi hjälpas åt i en annan som har 

högre belastning. Att vi kan förflytta personal gör oss mindre sårbara och man kan vara där det behövs mest.  

Nu i höst har vi marknadsfört Serviceresors app via pressmeddelande, intressegrupper, hemsida, sociala medier, info på 

fakturor, mejl till politiker/tjänstemän/kundråd. Vi har gjort en folder om appen som går ut till alla som fått 

färdtjänsttillstånd.  

Vi behöver få fler att boka och hantera sin resa i appen eller på webben och där kan vi behöva hjälp av er kommuner. Östra 

Göinge kommun och Burlöv kommun har lagt ut informationen till medborgarna på deras hemsidor.  

I vården har vi en så kallad servicereseportal, där vårdpersonal enkel kan boka kundens resa digitalt.  

 

Digitala system, Titti Unosdotter 

Vi planerar att införa ett helt nytt system för alla enheter inom Serviceresor. Det vill säga nya digitala verktyg för varje enhet 

för att hantera de olika arbetsprocesserna handläggning, bokning, trafikplanering och uppföljning. Det är ett stort projekt 

och vi har landat i att upphandla vissa delar och bygga/utveckla vissa delar själva inom Skånetrafiken. Vi byter system därför 

att vi behöver modernisera, effektivisera och möta våra kunders behov på ett bättre sätt. De ska få valmöjligheten att bli 

mer delaktiga i sin egen resa. En annan anledning till systembyte är att avtalet med nuvarande leverantör går ut. 

Handläggningssystemet innebär i dagsläget mycket manuellt arbete och det vill vi effektivisera. Vi utvecklar våra digitala 
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tjänster kontinuerligt. Via 1177.se kan våra kunder gå in och bland annat ansöka om färdtjänst digitalt. Serviceresors app, 

som gör det möjligt för våra kunder att boka och avboka sin resa digitalt är också en utveckling i rätt riktning. Där vi ser en 

liten ökning av användare varje månad. Vi arbetar idag med en grupp som slutanvändare som hjälper oss med appen, men 

vi behöver ännu mer input från kunderna för att fortsätta att utveckla och anpassa efter kundens behov. Kunden ska känna 

frihet att själv kunna välja hur man vill boka. Vi ser även en ökning av bokningar via vårdinrättningar. Till deras hjälp har vi 

en så kallad servicereseportal där de kan boka och skapa intyg digitalt. Vi sätter check på en sak i taget för att gå framåt.  

  

Fråga: Var visas dessa protokoll/minnesanteckningar? 

Svar: Det går ut till politiker- och tjänstemannarådet och det är en offentlig handling. Det går bra att dela med sig av detta 

protokoll.  

 

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

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

 

 vård och omsorgsnämnden 

Handläggare: Camilla Andersson  
Titel: Socialchef 
E-post: camilla.andersson@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2021/54 
 
Datum 23 november 2021 

 

Vård och omsorgsnämndens yttrande på 
remiss gällande strategi för 
medborgardialog 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun beslutade i juni 2021 att en strategi för 
medborgardialog ska tas fram och att arbetet ska ledas av en politisk referensgrupp.  

Gruppen beslutade vid sitt senaste sammanträde att anta en remissversion och att 
skicka den på remiss till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, Miljöförbundet, SÖRF, 
Österlenhem/TIAB, ÖKRAB och Österlen VA AB.  

Gruppen har begärt svar på remissen senast den 15 februari 2022. 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson föreslår att vård och 
omsorgsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Vår utgångspunkt är att strategin för medborgadialog är tänkt som ett stöd för 
nämnder och andra som möter medborgare med syfte att föra en organiserad dialog 
om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är pedagogiskt upplagd med avsnitt om 
syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande checklista för planering, 
genomförande och om omhändertagande av resultat. I strategin redogörs också för 
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den så kallade delaktighetstrappan, vilket är viktigt. Nedan beskrivs olika 
förtydligande eller ändringar som vi tycker bör övervägas innan strategin för 
medborgardialog slutligen antas. 

 

Avsnitt ”Varför medborgadialog?” 

I en strategi för medborgadialog är viktigt att lyfta fram hur synpunkter når 
kommunen från kommuninvånare i form av brukare i omsorgen och patienter inom 
vården och alla andra som är i kontakt med kommunen utifrån ett 
medinflytandeperspektiv.  

Vidare är det viktigt att nämna redan existerande forum för medinflytande som finns 
i kommunen och som utgör det dagliga medinflytandesystemet. Det är ju allt som 
oftast i den kommuninvånarnära verksamheten, som i vardagen avgörande delar av 
medborgardialog och medborgainflytande sker. 

Att utelämna ovanstående riskerar att missa en del av syftet med den medborgadialog 
som strategin ska fånga in.  

Vi har tolkat att medborgardialogen i föreliggande strategi ska vara en bredare dialog 
mellan politik/tjänstepersoner (tjänstepersoner bör användas i stället för tjänstemän 
som det står i strategin), där politiken representerar Tomelilla kommun inte sitt 
politiska parti och där frågorna/frågan för dialog inte redan är besvarade/beslutad. 

Utifrån ovan så bör skillnaden tydliggöras i delaktighetstrappan mellan  den  bredare 
dialogen med politik och tjänstepersoner i förhållande till redan befintliga kanaler för 
medinflytande (medborgarinflytande).  

Vård och omsorgsnämnden föreslår att ett omtag sker kring inledande skrivningarna 
i avsnittet som rör syftet med medborgadialogen – Varför medborgadialog, enligt 
ovan beskrivet för ökad systematik och tydlighet.  

 

Avsnitt ”Metod och förhållningssätt” 
Större delarna av avsnittet handlar mer om förhållningssätt än metod. Genom att ta 
delar från avsnitt 4 Strategin är första steget till avsnitt 3, exempelvis ”Är frågan 
påverkningsbar?” ”Är vi påverkningsbara?” Förslagsvis flytta sådant som mixade 
grupper och andra mer konkreta delar av utförande/uppställning från avsnitt 3 till 
avsnitt 4.  Efter ovan föreslagen innehållsflytt döps förslagsvis avsnitt 3 till 
”Förhållningssätt” och avsnitt 4 till ”Metod” alternativt ”Genomförande”.  

 

Genom att beskriva det inflytande som redan sker och en annan disposition avseende 
innehållet under de olika avsnitten i strategin, tror vi att strategin blir både tydligare 
och mer användbar som hjälpmedel när medborgardialoger ska genomföras.  
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Det blir också tydligare på vilken nivå i kommunens organisation medborgadialog 
enligt föreliggande strategi genomförs och på vilka övriga nivåer dialoger fortlöpande 
förs.     

Ekonomiska konsekvenser 
Att yttra sig gällande remissen får inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv men utgår från att referensgruppen beaktar perspektivet vid framtagandet 
av strategin. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv men utgår från att referensgruppen beaktar perspektivet vid framtagandet 
av strategin. 

Uppföljning 
Det ligger inte i vård och omsorgsnämndens uppdrag att fastställa former för 
uppföljning av strategin i detta läge. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Socialchef Camilla Andersson 2021-11-23 

Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Von 2021.1148 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Politiska referensgruppen via kanslichef Johan Linander 

64



 
 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kanslichef 
Följs upp: Vid behov 

Diarienummer:  
 
 

 

M Å L I N R I K T A T  D O K U M E N T  S T R A T E G I  

Strategi för 
medborgardialog 
i Tomelilla 
kommun   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Innehållsförteckning 
1 Varför medborgardialog? .............................................................................4 
2 Delaktighetstrappan .....................................................................................4 
3 Metod och förhållningssätt ..........................................................................5 
4 Strategin är första steget .............................................................................6 
5 Checklista ......................................................................................................6 
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1. Varför medborgardialog? 
En god medborgardialog skapar delaktighet och tillit mellan medborgarna och de 
valda företrädarna i kommunen. Medborgardialog behövs för att Tomelilla kommun 
ska få fler infallsvinklar och bättre underlag för de beslut som de förtroendevalda ska 
fatta.  

Vi är också övertygade att en kommun med en god medborgardialog är en mer 
attraktiv kommun, en kommun med högre trovärdighet och en kommun med större 
innovationskraft. Att ta till vara medborgarnas engagemang skapar utveckling i 
samhället. Medborgardialog skapar också bättre förankring av besluten och en känsla 
av sammanhang för medborgarna vilket är viktigt för att invånare ska trivas, 
utvecklas och vilja stanna i kommunen. 

Tomelilla kommun har redan idag i stora delar en god medborgardialog, men det 
finns ingen tydlig systematik. Strategin behövs för att systematisera arbetet. Det 
måste finnas ett tydligt syfte med varje dialog, både kommunen och medborgarna 
måste veta vad dialogen ska användas till.  

När medborgare bjuds in till dialog ska vi vara snarast övertydliga med vad vi bjuder 
in till. Det är också viktigt att i förväg tydliggöra rollerna för förtroendevalda och 
tjänstemän. Samtliga förtroendevalda som deltar representerar kommunen och inte 
sitt parti. Kommunen måste också internt ha bestämt sig för vad resultatet av 
medborgardialogen ska användas till innan den genomförs. 

 

2. Delaktighetstrappan 

 
Vid varje dialog måste kommunen, oavsett om det är tjänstepersoner, 
förtroendevalda eller mixat som deltar, bestämma sig för var på delaktighetstrappan 
man är. Vad vill vi med medborgardialogen? 
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Information: Vill vi informera medborgarna om något? Exempelvis om öppettider, 
vallokalers placering, tider då ansökan ska lämnas osv. Kan ske genom hemsidan, 
sociala medier, i direktutskick, via appar till vissa grupper såsom föräldrar och 
brukare, men kan också ske genom annonsering i tidning och ”på plats”.  

Konsultation: Vill vi konsultera medborgarna i någon fråga? Vi inhämtar synpunkter 
i någon bestämd fråga, medborgarna får tycka till. Det kan exempelvis ske genom 
enkäter, fokusgrupper eller trygghetsvandringar. Gäller ofta en bestämd fråga där 
kommunen vill inhämta synpunkter före beslut. Det kan också handla om att ta emot 
och behandla synpunkter och klagomål. 

Dialog: Vill vi låta medborgarna träffa kommunens förtroendevalda, tjänstemän och 
varandra för att utbyta åsikter kring en fråga i ett tidigt skede? Exempelvis om 
trygghet, framtidens skola, inför ett program som ska skrivas osv. Detta kan 
exempelvis ske genom allmänna inbjudningar till fysiska möten, till specifika aktuella 
ämnen eller digital chatt. Deltagarna utbyter tankar och resonerar om ett ämne 
snarare än att tycka till om ett förslag. 

Inflytande: Vill vi ge medborgarna eller en grupp av medborgare inflytande? Ett 
samarbete där medborgarna får identifiera behov, utveckla alternativ, välja lösningar 
samt aktiviteter planeras och genomförs tillsammans. Medborgarna deltar. Detta kan 
vara exempelvis utsedda representanter från näringsliv och föreningsliv, som vid 
utdelning av visionsmedel, eller ungdomsrådet. 

Medbeslutande: Vill vi låta medborgarna eller en grupp av medborgarna ta över 
beslutsbefogenheter? Kan vara byalagen som får besluta om användning av 
kommunal mark eller nyttjande av en pott kommunala medel såsom 
försköningsbidraget. Det kan även vara pensionärsråd, föreningsråd, 
tillgänglighetsråd, ungdomsråd eller liknande som får besluta över hur medel ska 
satsas inom deras område. 

 

3. Metod och förhållningssätt 
Vår inställning och förhållningssättet ska vara att människor vill och kan bidra med 
sina olika erfarenheter och kompetenser. Syftet är att ta vara på individens 
kompetens, kreativitet och vilja att vara med och påverka. Vi bjuder in medborgarna 
tidigt i processen, har ett öppet förhållningssätt och låter alla som vill komma till tals. 
Vi ska vara transparanta och det finns inga dolda agendor. Medborgardialog ska inte 
genomföras när beslut egentligen redan är taget. Vi lägger bort alla fördomar och 
förutfattande meningar.  

Det är önskvärt med en mix av åsikter. Vi skapar en möjlighet för olika åsikter att 
mötas och mätas med varandra och vi bjuder medvetet in mixade grupper. Debatt 
ska undvikas och istället lyssnar vi på varandra oavsett att vi har skiljaktiga meningar. 
Allas åsikter är lika mycket värda. 

Alla kan inte få precis som de önskar, men en möjlighet till delaktighet ger en större 
förståelse för de beslut som fattas. 
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4. Strategin är första steget 
Denna strategi för medborgardialog är första steget i en process. Strategin ger 
principerna för hur Tomelilla kommun ska arbeta med medborgardialog. Nästa steg 
är att skapa en organisation som ska arbeta strategiskt och systematiskt med 
medborgardialog samt stödja det praktiska arbetet. 

Därefter inleds processen med själva medborgardialogerna. Inför varje 
medborgardialog bör vi börja med att ställa frågorna: Är frågan påverkningsbar? Är 
vi påverkningsbara? Är svaret nej på någon av dessa frågor så ska medborgardialog 
inte genomföras.  

Är svaret ja på båda frågorna kan en medborgardialog genomföras och stegen i 
checklistan nedan kan följas. 

Det är viktigt att komma ihåg att i varje medborgardialog krävs ekonomiska resurser, 
personella resurser och relevant kompetens! Det kan också vara så att det behövs 
flera olika sorters delaktighet i samma fråga, kanske först en dialog i ett tidigt skede 
och senare en konsultation för att välja mellan olika förslag. 

 

5. Checklista 
Beslut om dialog: 

• Definiera frågans påverkbarhet 

• Bestäm mål och syfte 

• Upprätta tidsplan 

• Avsätt resurser kopplade till projektplanen 

 

Planering: 

• Utarbeta frågeställningar som svarar mot mål 

• Gör målgruppsanalys 

• Bestäm deltagarnas grad av inflytande 

• Välj metod 

• Beräkna budget 

• Utforma tidslinje med aktiviteter som ska genomföras 

• Utse ansvariga för varje aktivitet 

• Upprätta kommunikationsplan 

• Hitta form för dokumentation 

• Utforma strategi för uppföljning och utvärdering 
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Genomförande:  

• Sök upp och bjud in målgrupper 

• Upprätta och stäm av checklista och dialogen 

• Anpassa sammankomster utifrån deltagarnas förutsättningar och villkor 

• Dokumentera och samla in material 

• Återkoppla delresultat till deltagare 

 

Resultat: 

• Sammanställ och analysera resultat 

• Presentera analys i lämplig form (t.ex. rapporter, filmer) 

• Återkoppla resultat till ansvariga handläggare och politiker, deltagare och 
övriga medborgare 

• Utvärdera dialogen och identifiera lärdomar som kan utveckla det fortsatta 
arbetet 
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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 DiarieNr 
 
Datum 16 januari 2022 

 

Riktlinjer för biståndsbedömning och 
genomförande enligt socialtjänstlagen 
för äldre och yngre med funktionshinder 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta Riktlinjer för beslut om behovsbedömning 
och genomförande enligt socialtjänstlagen för äldre och yngre med funktionshinder 
enligt bilaga till protokollet, att börja gälla from 1 mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  

Riktlinjerna är avsedda som vägledning för biståndshandläggare och utförare i 
bedömning, handläggning och verkställighet. Biståndsbedömning och verkställighet 
är utformade utifrån de 11 livsområden som används i utredning och dokumentation 
enligt IBIC-metoden (individens behov i centrum). Med IBIC går omsorgen från att 
vara insatsstyrd till att vara behovsstyrd.  

Enligt Socialtjänstlagen ska stödet och hjälpen ge den enskilde en skälig levnadsnivå.  
”Skälig levnadsnivå” anger vilken nivå av levnadsstandard som lagen garanterar och 
beskrivs som en miniminivå av standard och kvalitet avseende försörjning och 
livsföring i övrigt.  

Begreppet skälig levnadsnivå definieras dock inte närmare i lagen och där inte 
lagstiftning eller praxis finns är dessa riktlinjer vägledande vid behovsbedömning och 
vid genomförandet.  
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För livsområdet Personlig vård är det individens behov som avgör hjälpen/stödet.  
För området Hemliv anges kommunala begränsningar vad gäller omfattning och 
frekvens som är anpassade till vad som är skälig levnadsnivå i dagens samhälle. 
Kommunala regler eller riktlinjer får dock aldrig inskränka den enskildes rätt till 
bistånd enligt SoL 

Vård -och omsorgsnämnden har beslutat om en inriktning mot ”Digitalt först”. Både 
myndighet och verkställighet har därför ett ansvar för att motivera och uppmuntra 
den enskilde till att ta emot hjälp/stöd som ger en ökad självständighet. I första hand 
ska därför behov tillgodoses med ex digitala inköp och tillsyn via kamera.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig budget 

Barnperspektivet 
Denna riktlinje avser vuxna personer men där det finns barn i familjer med stöd ska 
barnperspektivet beaktas.  

Miljöperspektivet 
Miljön har beaktats utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om att ersätta fysiska 
inköp och tillsynsbesök med digitala. 

Uppföljning 
Uppföljning görs vart fjärde år eller vid ändring i lagstiftning eller politiska beslut.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-01-16 

Styrdokument riktlinjer biståndsbedömning och genomförande enligt 
socialtjänstlagen, handlingsid: Von 2022.32 
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1 Inledning 
Syftet med bestämmelserna i 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen (Sol) är att enskilda 
personer ska vara tillförsäkrade bistånd upp till skälig levnadsnivå och därmed 
få det stöd i sin livsföring som de är i behov av om behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Sol är en ramlag, vilket innebär att lagen endast anger 
yttersta ramar för biståndsbesluten. Kommunen har viss frihet att utforma och 
anpassa besluten olika, så länge medborgaren som har behov av stöd 
tillförsäkras bistånd upp till skälig levnadsnivå.  
Med livsföring avses en rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, 
vård och omsorg. Rätten till bistånd är inte knuten till några särskilt i lagen 
angivna insatser och heller inte av någon specifik anledning till 
biståndsbeslutet såsom ålder eller viss sjukdom.  
Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggning av ett 
enskilt ärende. Det innebär att den enskilde själv bestämmer om han eller hon 
ska ta emot behovsbedömda insatser. Till socialtjänstens uppgifter hör dock 
att på olika sätt försöka motivera den enskilde ta emot stöd och hjälp.  

2 Syfte 
Riktlinjerna är avsedda att användas av biståndshandläggare och utförare och 
är utformade utifrån de livsområden som ska användas i utredning och 
dokumentation enligt IBIC-metoden (individens behov i centrum).  
Enligt socialtjänstlagen ska stödet och hjälpen ge den enskilde en skälig 
levnadsnivå.  ”Skälig levnadsnivå” anger vilken nivå av levnadsstandard som 
lagen garanterar och beskrivs som en miniminivå av standard och kvalitet 
avseende försörjning och livsföring i övrigt. Begreppet skälig levnadsnivå 
definieras dock inte närmare i lagen 
Då socialtjänstlagen är en ramlag innehåller riktlinjen det som av vård och 
omsorgsnämnden bedöms som skälig levnadsnivå för äldre och för yngre med 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.  
Kommunala regler eller riktlinjer får dock aldrig inskränka den 
enskildes rätt till bistånd enligt SoL 
Enligt Socialstyrelsen ska biståndshandläggaren informera den enskilde om 
dennes rätt att begära bistånd om ansökan går utanför kommunens generella 
riktlinjer.  
Utgångspunkten för riktlinjerna är ett hälsofrämjande och rehabiliterande 
förhållningssätt och en tillit till de professionellas kunskap och förmåga att 
göra bedömningar utifrån intentionerna i lagstiftning, kommunövergripande 
mål och övriga styrdokument.  
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3 Vård-och omsorgsnämndens huvuduppgifter (3 
kap. 1-2 §§ SoL) 

Socialtjänstlagen präglas av en helhetssyn på relationer mellan individ och 
samhälle. En helhetssyn förutsätter en bredd i det sociala arbetet. Till vård -
och omsorgsnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållande i kommunen. Arbetet kan delas upp i tre områden: 
Strukturinriktade insatser som innebär att nämnden ska verka för goda 
förhållande för äldre och funktionshindrade som goda miljöer, bostäder och 
allmänna kommunikationer för att förhindra sociala problem. 
Allmänt riktade insatser ska ge stöd till utsatta grupper som träffpunkter, 
anhöriggrupper, uppsökande verksamhet och servicetjänster. 
Individuellt inriktade insatser är sociala tjänster direkt riktade och 
anpassade till den enskildes behov. Detta är alltid myndighetsutövning och kan 
inte ges som en service. 
Denna riktlinje har fokus på de två sistnämnda områden.  
 

3.1 Särskilda bestämmelser i SoL  
Enligt Socialtjänstlagen (Sol) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver för sin livsföring 
oavsett ålder. I Sol 5 kap finns bestämmelser om nämndens ansvar för bl.a äldre, 
för personer med fysiska och psykiska funktionshinder och anhöriga som 
vårdar.  människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen ska 
kommuner samverka med regionen samt andra samhällsorgan och 
organisationer.  

3.2 - för äldre  
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på och verka för att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrunden). 
Äldre ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Äldre ska få 
tillgång till goda bostäder och det stöd och hjälp i hemmet som de behöver 
och annan lättåtkomlig service. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service 
ska ges. Lag  
Vård -och omsorgsnämnden har upprättat värdegarantier för inflytande, 
bemötande och trygghet (Dnr VON 2014/51). Dessa återfinns sist i 
dokumentet .  
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3.3 - för människor med funktionsnedsättning 
Nämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 
gemenskap och att leva som andra. Nämnden ska medverka till att den enskilde 
får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans 
eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med 
särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första 
stycket behöver ett sådant boende. 

3.4 – för personer som vårdar eller stödjer närstående 
Nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående 
som har funktionshinder. 

3.5 Vägledande principer/kvalitetsbegrepp 
Socialtjänstlagstiftningen bygger till stora delar på begreppen helhetssyn, 
normalisering, kontinuitet och flexibilitet. Innebörden i begreppen kan variera 
beroende på vilken målgrupp som avses.  

3.5.1 Helhetssyn 
ska prägla alla insatser inom socialtjänsten. Tillämpningen av helhetssyn 
förutsätter att man försöker förstå hur den enskildes svårigheter 
sammanhänger med hans omgivning och händelser tidigare i livet. 

3.5.2 Normalisering, närhet och flexibilitet 
 Den enskilde ska stödjas i att kunna vara som andra och ha det som andra, 
vilket också betyder rätten att få vara sig själv. Den som har stödinsatser ska 
inte behöva känna sig utpekad eller särbehandlad. Närhetsprincipen innebär 
att insatser i hemmet går före insatser utanför hemmet och ska anordnas så 
nära hemmet som möjligt. Det får dock inte innebära att flexibiliteten går 
förlorad genom standardlösningar utan man anpassar insatserna till den 
enskildes förutsättningar och behov. Begreppet normalisering innebär också 
att den enskilde ska bo kvar i sitt eget hem (kvarboendeprincipen) och 
fungera självständigt så långt möjligt.  

3.5.3 Kontinuitet.  
Detta begrepp kan tolkas ur flera aspekter:  
 personkontinuitet, att så få människor som möjligt är inkopplade runt den 
enskild  
 insatskontinuitet, att omsorgen som den enskilde har beviljats i möjligaste 
mån utformas utifrån den enskildes självbestämmande och utförs på samma 
sätt oavsett av vem  
 tidskontinuitet, att insatserna ges på överenskommen tidpunkt 
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3.6 Synsätt som stärker känslan av sammanhang 
Det som förmår människor att upprätthålla livskvalitet i vardagslivet trots 
påfrestningar är det som kallas ”Stark känsla av sammanhang” (KASAM ). Tre 
komponenter ingår i begreppet:  

 meningsfullhet,  

 begriplighet,  

 hanterbarhet.  
Enligt SoL ska biståndet utformas så att det stärker den enskildes resurser att 
leva ett självständigt vardagsliv trots, många gånger stora svårigheter. De 
insatser som biståndet innefattar ska alltså, i möjligaste mån, stärka känslan av 
sammanhang (KASAM).  
Det är normalt att bo kvar i sitt ordinära boende (kvarboendeprincipen). I 
hemmet ska insatser ges med målet att den enskilde upplever vardagslivet som 
meningsfullt. Det handlar om att ha ett medvetet förhållningssätt, att inte gå in 
och ta över moment som den enskilde klarar på egen hand. Ett sådant 
förhållningssätt stärker och bibehåller den egna förmågan samt bidrar till 
känslan av sammanhang.  
Synsättet att det går fortare om någon annan tar över uppgifter som den 
enskilde egentligen kan klara själv måste ge vika. Inriktningen måste istället 
vara att den enskilde så långt som möjligt gör det han/hon kan klara av. Detta 
är en fråga om inställning till andra människors självkänsla och uttryck för en 
människosyn. Verksamheten skall aktivera i stället för att passivisera.  
Av största vikt är att det ovan beskrivna synsätt genomsyrar hela vård -och 
omsorgsnämndens verksamhet. 

3.7 Nationella mål för äldre- och funktionshinderpolitiken 
 (Reg. Prop. 2009/10:116) 

De nationella målen beskriver att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha 
inflytande över sin vardag. Äldre ska kunna åldras i trygghet och med 
bibehållet oberoende och bemötas med respekt. Äldre ska ha tillgång till god 
vård och omsorg. 
Samhället ska utformas så att människor med fysiska eller psykiska 
funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och ska kunna 
leva på samma villkor som andra. Funktionshinderpolitiken ska förebygga och 
bekämpa diskriminering och skapa förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande. 
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3.8 Stöd till anhöriga  
Personer som vårdar eller stödjer närstående (Sol 5 kap. 10§ ): ”Socialnämnden 
ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder.” (2009:549).Den som vårdar en anhörig ska på olika sätt 
erkännas, uppmuntras och erbjudas samverkan och stöd. Stödet ska så långt 
som möjligt vara individanpassat och utformas i samråd med berörda parter. 
Biståndshandläggaren informerar anhöriga både om deras rätt att ansöka om 
insatser för egen del och insatser som kan sökas av den närstående som 
avlastning i hemmet och korttidsboende samt stöd från anhörigsamordnare. 
Kommunens anhörigsamordnare är en viktig funktion som erbjuder 
regelbunden kontakt med anhöriga, organiserar anhöriggrupper, aktiviteter och 
föreläsningar. Vård och omsorgsnämnden har uttalat en inriktning om 
”digitalisering först”. Ett exempel är den sk Nybyappen som används för att 
koppla samman invånare som behöver hjälp med resurspersoner som vill bidra 
med någon frivilliginsats.  
Samordnaren är även sammankallande för anhörigombuden ute i 
verksamheterna. Det är viktigt att alla i verksamheterna ser anhöriga som en 
resurs.   

3.9 Samordnad individuell plan (SIP) (2 kap. 7 § SoL) 
Det finns bestämmelser både i socialtjänstlagen och motsvarande i hälso-och 
sjukvårdslagen om att region och kommun ska upprätta en individuell plan när 
den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården. 

3.10 Personalens kompetens vid handläggning och 
uppföljning av ärenden som rör äldre personer 
(SOSFS 2007:17) 

Handläggaren ska ha socionomexamen eller social omsorgsexamen och 
kunskaper om äldre och åldrandet, juridik, samtal och relationer, samverkan 
och samordning. Handläggaren ska: 
- Sätta den äldres behov i fokus och säkerställa den äldre personens delaktighet 
och inflytande och uppmärksamma närståendes behov av stöd 
- Bemöta den äldre och närstående i utsatta situationer och i kris 
- Hantera prioriteringar, motstridiga intresse och konflikter och ta emot och 
hantera synpunkter och klagomål och förslag 
- Göra etiska övervägande och ställningstagande. Vara saklig, opartisk, tydlig, 
nyanserad, empatisk, lyhörd och respektfull 
- Reflektera över och kritiskt granska egna och andras ställningstagande 
- Bedöma när andras kompetens än den egna behövs 
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4 Handläggning och dokumentation 
Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den 
enskildes rättssäkerhet. Han eller hon ska få sin sak prövad och avgjord på ett 
sakligt och opartiskt sätt. När det gäller handläggning och dokumentation av 
ärenden finns bestämmelser i 11 kap.  I SoL kapitel 12 finns bestämmelser om 
behandling av uppgifter samt i SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS. 

4.1 Individens behov i centrum, IBIC 
Äldre och yngre vuxna personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella 
behov. Riktlinjerna är avsedda att användas av biståndshandläggare och 
utförare och är utformade utifrån de livsområden som ska användas i 
utredning och dokumentation enligt IBIC-metoden (individens behov i 
centrum).  
IBIC är en metod som innebär en strukturerad dokumentation av äldres behov 
med användning av internationell klassificering av behovstillstånd, 
funktionsnedsättning och hälsa (ICF).  
IBIC omfattar nio livsområden enligt ICF och ytterligare två livsområden som 
Socialstyrelsen har beslutat att komplettera med. Varje livsområde täcker 
många olika slags behov och den beskrivningen av hjälp/stöd som här ges är 
inte uttömmande. Riktlinjerna omfattar den hjälp/stöd som är vanligast 
förekommande och/eller där det finns ett behov av vägledning och beskrivs 
under livsområden. 
Hjälp/stöd inom olika livsområden kan innefatta enstaka eller samtliga 
moment. Målsättningen med IBIC är att insatsen ska utformas utifrån 
brukarens behov och inte utifrån ett antal fastställda insatser. Utifrån 
utredningen, beslutade insatser och brukarens önskemål ska genomförandet 
planeras tillsammans av brukaren och utföraren och dokumenteras i en 
genomförandeplan. Beslut om bistånd ska också följas upp för att säkerställa 
att brukarens behov tillgodoses. 
Den enskilde brukaren har ett eget ansvar att se över sin livssituation för att 
möjliggöra ett självständigt liv. Biståndshandläggaren ska motivera och 
informera brukaren om möjligheter till ökad självständighet genom att till 
exempel bo i ett tillgängligt boende och inte utifrån utbudet av existerande 
insatser.  
Att arbeta systematiskt utifrån behov gör äldreomsorgen mer likvärdig och 
rättssäker. Med individens behov i centrum får också den enskilde och hans 
eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering 
och uppföljning av stödet i det dagliga livet. För verksamheterna innebär 
modellen att informationen om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket 
minskar risken för missförstånd.  
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Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och 
systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, 
verksamhetsuppföljning och kvalitetsuppföljning. Modellen ger även möjlighet 
till bättre data för officiell statistik och öppna jämförelser. Ur ett nationellt 
perspektiv är entydiga, enhetliga och jämförbara data förutsättningen för att få 
ett tillförlitligt statistiskt underlag som stöd för att styra utvecklingen.  
 

4.2 Ärendegång 
 
Inleda utredning 
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 
ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom. 
Ärenden kan aktualiseras på tre (3) olika sätt – genom att den enskilde ansöker 
om insatsen, genom att andra anmäler ett hjälpbehov eller på annat sätt. Om 
andra, till exempel anhöriga eller hälso-och sjukvården påtalar ett behov är det 
en anmälan som ska leda till att den enskilde själv tillfrågas om han eller hon 
vill ansöka om insatsen (förhandsbedömning). Om den enskilde inte vill ha 
hjälp eller ens vill ha kontakt med nämnden kan ingen utredning startas. 
Biståndshandläggare bedömer om fullmakt krävs och ska anmäla behov av 
god man eller förvaltare till överförmyndaren. 
 
Bedöma rätten till bistånd  
Biståndshandläggaren ska utreda om vilka behov som föreligger och om 
behoven kan tillgodoses på annat sätt. Saken ska diskuteras med den enskilde. 
Om den enskilde själv kan tillgodose sina behov med vägledning och stöd eller 
kan behoven tillgodoses med hjälp av insatser från andra huvudmän eller 
närstående, är frågor som ska prövas i samförstånd med den enskilde. 
Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska bestyr i hemmet enligt 1 kap. 2 
och 4 §§ äktenskapsbalken. Mer omfattande omsorgsbehov anses däremot inte 
att ligga inom detta ansvar. Därför kan direkta vård- och omsorgsinsatser 
bedömas vara av sådan karaktär att man inte kan begära att maken/makan 
/sammanboende tar ansvar för dessa insatser.  
Utredningen ska utvisa om den enskilda har rätt till de sökta insatserna.  
När biståndshandläggaren avgör vilka insatser som är aktuella ska också 
kostnaderna för olika insatser vägas in. 
Mål med insatsen 
För alla insatser ska individuella och konkreta mål utarbetas i samråd med den 
enskilde, mål som klart beskriver vad som är önskvärt med insatsen. I 
utredning och beslut ska den enskildes resurser och möjligheter att själv delta i 
göromålen beaktas. 
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Beslut 
Beslutet meddelas skriftligen samt vid behov genom personlig kontakt. 
Beslutet ska ange vilka insatser som beviljats, vilken period beslutet gäller och 
hur man överklagar. I besluten ska anges förbehåll för omprövning. 
 
Uppföljning 
Uppföljning av kvaliteten på biståndsbeslutets rättssäkerhet och insatsernas 
utförande utförs vanligtvis en (1) gång per år på pågående beslut eller vid 
omprövning. 
 
Avgifter 
Bestämmelser om avgiftsberäkning för hemtjänst och hemsjukvård återfinns i 
8 kap SoL. Beräkning av avgiftsutrymme och beslut om avgift fattas av 
avgiftshandläggarna enligt nämndens riktlinjer för avgifter.  
Uppdrag 
I uppdraget till utföraren ska framgå vilka insatser som är aktuella och under 
vilken period beslutet gäller samt målen och den information som bedöms 
nödvändig för att verkställa beslutet. 

 

5 Genomförande och dokumentation 
En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre och funktionshindrade 
ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. Hemtjänst omfattar både 
service, personlig omsorg och insatser för att stimulera social kontakt. Den 
som har hemtjänst ska känna sig trygg med de insatser som ges i hemmet. 
Detta är en förutsättning för kvarboende.  
Syftet med insatserna är att stärka och komplettera den enskildes förmåga – 
inte att ta över ansvar eller uppgifter. Självbestämmande och medverkan är 
viktiga kvalitetsaspekter. Kvaliteten är i hög grad beroende av den personliga 
relationen och mötet mellan den enskilde, anhöriga  och personal. Personalen 
måste därför ha tillräcklig frihet i sin arbetssituation för att flexibelt kunna 
anpassa insatserna till den enskildes dagsform och önskemål inom ramen för 
biståndet. 
 
Genomförandeplan 
Utföraren ska tillsammans med den enskilde och dennes närstående/god man 
upprätta en genomförandeplan i nära anslutning till att beslutet verkställs. 
Utföraren och den enskilde bryter ner de övergripande målen från utredningen 
till praktiska delmål. Den enskildes önskemål om hur och när insatserna ska 
utföras och hur de ska tillgodoses ska framgå i planen. Genomförandeplanen 
ska hållas aktuell och följas upp enligt rutinerna för dokumentation. 
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Social dokumentation/journal 
Både handläggare och utförare ska löpande dokumentera händelser som är av 
vikt för ärendet under den tiden beslutet gäller. följa upp insatserna och 
säkerställa att stödet är av god kvalitet Dokumentationen ska vara saklig, 
objektiv och utformas med respekt för den enskilde korrekt och väsentlig. Det 
ska gå att följa ärendets gång via journalanteckningarna. Den enskilde har rätt 
att ta del av som har skrivits om honom eller henne. Det ska även klart framgå 
om den enskilde anser att en uppgift är felaktig eller om han eller hon har en 
annan uppfattning. 
 
Arbetsmiljö 
I samband med beslut om insatser ska kraven i Arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för omvårdnadsarbete i enskilt hem beaktas. 
Riskanalys upprättas av utföraren i nya ärenden och när det finns behov. Den 
enskilde ansvarar för att det finns tvättmöjligheter och funktionsdugliga 
städredskap. Av arbetsmiljöskäl kan det behövas både tekniska hjälpmedel och 
anpassning av bostaden. Vid resor i samband med ledsagning och 
avlösarservice används allmänna kommunikationer eller färdtjänst. 
Personalens egna bilar eller kommunens leasingbilar ska inte användas.  
Används den enskildes bil ska den vara trafikduglig, skattad och försäkrad.  

5.1 God kvalitet 
”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. ( Sol 3 kap. 3 §:)För 
utförandet av uppgifter inom socialtjänsten skall det finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras.” (2009:596). God kvalitet innebär att att 
i det dagliga arbetet uppmärksamma behov av insatser som kan underlätta den 
dagliga livsföringen. 
Den enskilde ska också ges inflytande över hur insatserna utformas. Det 
innebär att kommunen så långt som möjligt ska ta hänsyn till den enskildes 
självbestämmande, integritet och behov av trygghet när insatserna planeras. En 
viktig kvalitetsaspekt är också att inbegripa närstående i planeringen och 
erbjuda dem stöd. Kvaliteten är också beroende av en god samverkan med 
andra verksamheter. En av de viktigaste förutsättningarna för god kvalitet är 
tillgången till personal med lämplig utbildning och kompetens samt ett tydligt 
och engagerat ledarskap. 

5.2 Personalens kompetens (SOSFS 2011:12) 
Personalen ska ha kunskaper om och praktiska färdigheter om värdegrund, 
förhållningssätt, om det normala åldrandet och åldrandets sjukdomar, ha god 
förmåga att kommunicera, känna till lagar och föreskrifter, kunna arbeta 
funktionsbevarande, kunskap om betydelsen av stimulans, förmåga att stödja 
de äldre, kunskap om omsorg, mat och näring, skötsel av hem och hushåll, 
omsorg i livets slutskede och om hälso- och sjukvård. 
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6 Insatser i hemmet enligt SoL 4 kap 1 § 
Insatserna anges under varje livsområde nedan.  
 

6.1 Allmänna uppgifter och krav 
är ett livsområde för olika insatser som syftar till att få övergripande stöd med 
att lära sig problemlösning och beslutsfattande. 

• Aktivitet: Att genomföra daglig rutin.  
Hjälp/stöd med daglig planering och/eller veckoplanering. Ingår vanligtvis 
som moment i redan beviljat stöd från hemtjänsten eller boendestöd. 
Telefonservice kan beviljas för att påminna om händelser under dagen eller 
vecka. Kan även ingå under livsområdet Trygghet.  
Boendestöd är ett hjälp/stöd avsett till personer som på grund av psykisk 
funktionsnedsättning har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring. Stödet 
syftar till att frigöra den enskildes egna resurser. Stödet innebär att 
boendestödjaren motiverar den enskilde till vardagssysslor som att sköta sin 
personliga vård, sitt hemliv samt att komma ut i samhällslivet och ha en aktiv 
fritid. 
Skälig levnadsnivå: Den psykiska funktionsnedsättningen ska inte vara 
kortvarig eller av övergående natur. Omfattning är beroende av hur stor 
funktionsnedsättningen är och vilka konsekvenser det för med sig i vardagen. 
När den enskilde inte längre har behov av stödet, eller inte längre kan vara 
delaktig utan att stödet i stället behöver utföras kompenserande - kan den 
enskilde motiveras att ansöka om hemtjänst. 
LSS handläggare fattar beslut om boendestöd till personer i LSS personkrets. 
 

6.2 Kommunikation 
är ett samlingsnamn för att få stöd med att kunna klara av att kunna 
kommunicera – att göra sig förstådd eller ta emot information. 

Aktivitet; Stöd med fungerande vardag  
Tex. att få hjälp/stöd med att hantera sin post, att hantera telefon, dator etc. 
Höra och förstå talat språk. Ingår vanligtvis som moment i redan beviljat stöd 
från hemtjänsten eller boendestöd.  
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6.3 Förflyttning 
Aktivitet; Att ändra och bibehålla kroppsställning 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd att ändra grundläggande kroppsställning ingår 
som moment i samband med hjälp/stöd med annan insats, t.ex. vid personlig 
vård. Hjälp/stöden kan också beviljas separat som hjälp/stöd med förflyttning 
för att undvika försämrad hälsa och erbjuds då som ledsagning vid ex 
promenad.   
Hjälp/stöd med uppstigning och att lägga sig på kvällen samt dagvila. 
Nattinsats beviljas vid behov av lägesändring i säng nattetid.   

6.4 Personlig vård  
• Aktivitet: Att tvätta sig, att sköta kroppen.  

Få hjälp/stöd med att tvätta och torka hela kroppen eller delar av den 
såsom att duscha eller bada, rengöra kropp och hår, att torka kropp och 
hår med handduk efter dusch /bad. 

• Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd beviljas som ”Personlig hygien” dagligen, 
morgon och/eller kväll.  

• Insatsen ”Dusch/bad” beviljas en till två gånger per vecka eller oftare vid 
särskilda behov. Särskilda behov är ex inkontinens. Om behovet av dusch 
är daglig ersätter det personlig hygien.  

• Aktivitet: Stöd med kroppsvård  
som hudvård, tandvård, hårvård, rakning, nagelvård. 

• Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd ingår vanligtvis i insatsen ”Personlig 
hygien” morgon och/eller kväll. 

• Aktivitet: Att sköta toalettbehov 
• Hjälp/stöd med toalettbesök, byte av inkontinenshjälpmedel och/eller 

tömning av flaska, påse eller fristående toalett.  

• Skälig levnadsnivå: Behovet avgör frekvens under dygnet. Toalettstol 
rengörs efter varje besök. Vid behov ingår städning relaterat till 
inkontinens. Vid läckage på kläder sköljs dessa upp i kallt vatten.  

• Trygghetslarm kan användas för att påkalla hjälp.  

• Aktivitet: Att klä sig 
• Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd med på- och avklädning. Kan beviljas 

dagligen, morgon och kväll.  
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• Aktivitet: Att äta och dricka 
• Hjälp/stöd att dela, lägga upp och att föra mat eller dryck till munnen 
• Skälig levnadsnivå: Kan beviljas som hjälp/stöd  vid middagsmål. 

Hjälp/stöd vid övriga måltider ingår vanligtvis under insatserna Frukost, 
Kvällsmat och Fika. 
 

• Aktivitet: Att sköta sin egen hälsa 
T.ex. hjälp med egenvård , med att ta sin medicin, med ögondroppar eller 
stödstrumpa och den enskilde instruerar själv den som ska utföra insatsen 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd med handräckning beviljas utifrån behov. 
Tänk på att begära in läkarintyg om egenvård. Insatserna är hälso-och sjukvård 
till dess att bedömning om egenvård är gjord. Insatsen ingår i daglig hjälp med 
personlig hygien och påklädning om sådan är beviljad.  
Avgränsning: Om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel eller på annat sätt.  
 

6.5 Hemliv 
• Aktivitet: Att skaffa varor och tjänster 
Tex. stöd med att planera och organisera olika typer av inköp samt 
apoteksärenden, att klara av att betala sina varor och tjänster, att transportera 
hem olika inköp, plocka upp varor och förvara dess på lämpliga platser. 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd med inköp beviljas enskild som inte själv 
klarar att beställa, göra inköpen och/eller ta emot beställda varor från 
livsmedelsaffär. 
Beställning görs i första hand digitalt tillsammans med den enskilde. Då 
delaktigheten ökar är det viktigt att motivera den enskilde att skaffa bank-id.  
Utföraren bistår med läsplatta och mobilt bredband samt ombesörjer 
hämtning och uppackning. När bank-id saknas görs inköpen i närmsta 
livsmedelsaffär.  
Hemtjänsten ska undvika att hantera kontanter men tills dess att bank-id och 
kundkort finns får hemtjänsten hantera kontanter.  
Hjälpen beviljas vanligtvis 1 gång per vecka.  
Apoteksärenden en gång per månad ingår i inköp men förutsätter fullmakt och 
betalning via autogiro. Även apoteksärende görs i första hand digitalt. En gång 
per månad ingår i inköp.  
Hjälp med sällaninköp tillgodoses i första hand med insatsen ledsagning 
annars beviljas det vanligtvis per tillfälle. 
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• Aktivitet: Att bereda måltider 
Tex. stöd med att planera och tillreda enklare måltider, servera, duka fram/av 
maten och dela mat 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd beviljas vid dygnets måltider;  frukost, fika 
och kvällsmat. 
Den enskilde kan inte på egen hand kan förse sig med åtminstone ett lagat mål 
mat per dag dvs. inte själv kan förbereda måltider, få behovet tillgodosett via 
hushållsgemenskap eller med stöd av personal värma färdigköpt mat 
alternativt via leverans från restaurang.  
Huvudmålet tillgodoses vanligtvis med matdistribution då hemtjänsten 
levererar varm mat inkl efterrätt i matlåda mitt på dagen. Alternativ finns. 
 

Aktivitet: Att tvätta och torka kläder med hushållsapparater  

Tex. stöd med att boka tvättid, sortera tvätt innan den tvättas, tvätta kläder, 
sänglinne och mindre hushållstextilier i tvättmaskin. Torkning av tvätt i 
torkskåp, torktumlare eller torkställning. Hänga in ren tvätt i skåp eller 
garderob, samt stryka gångkläder. 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd med att tvätta beviljas vanligtvis en gång 
varannan vecka. Till följd av sjukdomstillstånd eller urin-och tarmläckage kan 
hjälp/stöd behövas vid fler intervaller, vilket tydligt ska beskrivas i beslutet. 
Vid problem med läckage ska tvätten sköljas upp. Vid behov utförs smärre 
lagning av kläder t ex i sömnad av knapp. Fungerande tvättmaskin och 
tvättmedel krävs, i annat falla fåt tvätten skickas till tvättinrättning.   
Handtvätt och mangling utförs inte. Endast gångkläder stryks. 
 

• Aktivitet: Att städa köksutrymme och köksskåp 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd med daglig disk, torka av middagsbord med 
mera kan beviljas en gång per dag. 
 

• Aktivitet: Att städa bostaden 
Tex. stöd med att städa upp och damma, sopa, skura, torka golv, tvätta fönster 
och väggar, rengöra badrum och toaletter m.m. 
Skälig levnadsnivå: Vid ansökan om hemtjänst i form av enbart städning ska 
handläggaren informera om möjligheten att anlita privat städfirma. En 
ansökan kan dock inte avslås med motiveringen att behovet kan tillgodoses av 
privat utförare.  
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Hjälp/stöd att städa bostaden beviljas den som är ensam i hushållet eller där 
sammanboende inte heller kan städa. 
Stödet utförs vanligtvis varannan vecka. I ett enpersonshushåll städas två rum 
och kök och toalett och om det i ett tvåpersonshushåll finns två sovrum städas 
båda. Städet fördelas på att varannan vecka städas golv och andra ytor som ex 
lister bord, fönsterbänkar och hyllor. Varannan vecka är det i första hand 
golvvård; dammsugning och avtorkning golv.  
Hjälp/stöd med rengöring av hjälpmedel ingår i insatsen städ.  
Övriga insatser kopplade till att städa bostaden tex. fönsterputs, frosta av frys 
och kyl, städa balkong m.m. ingår och görs i normalfallet högst två gånger per 
år. Verkställigheten kan välja vem som ska utföra fönsterputs.  
Extra städning av toalett och badrum beviljas om det finns särskilda 
hygienbehov.  
 

• Aktivitet: Stöd med att ta hand om hemmets föremål  
Tex. stöd med bäddning och att bädda rent, att hantera disk och torka av ytor 
vid diskbänk och köksbord, avlägsna avfall, vattning av blommor, rengöra 
hjälpmedel, stöd med sopsortering/källsortering m.m. 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd att bädda säng en gång per dag. Hjälp/stöd 
med att bädda rent sängen vanligtvis varannan vecka.   
Hjälp/stöd med rengöring av hjälpmedel ingår i insatsen städ  
Hjälp/stöd med vattning av blommor vid behov när det finns andra insatser. 
 

• Aktivitet: Att avlägsna avfall 
Skälig levnadsnivå: Hjälp/stöd med att ta ut soppåse till soptunna/rum 
beviljas enskild som har andra insatser. Enbart att ta ut sopor beviljas inte i 
första hand Den enskilde uppmanas ta kontakt med fastighetsägaren för att 
lösa frågan. Vid enskild fastighet med lång väg till soptunna tas kontakt med 
kommunens entreprenör för avfallshantering om flyttning av soptunna.  
 

• Aktivitet: Skötsel av husdjur 
Skälig levnadsnivå: Hemtjänst i form av rastning av hundar eller katter ingår 
inte. Insatsen är utöver skälig levnadsnivå men kan beviljas under en 
begränsad tid i avvaktan på en alternativ lösning. En förutsättning är att djuret 
är tamt och tar emot hjälp av andra.  
Rengöring av fågel- eller kattlåda beviljas när det inte kan tillgodoses på annat 
sätt och djuret funnits i hemmet sedan tidigare. 
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Både handläggare och utförare uppmuntrar till att använda den sk Nybyappen 
för att efterfråga privat frivillig hjälp med husdjuret.  
 

6.6 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 
är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att den enskilde ska kunna 
engagera sig i organiserat socialt liv för att motverka social isolering samt 
otrygghet och oro i de fall där den enskildes nätverk av närstående och andra 
frivilliga resurser saknas eller bedöms som otillräckliga. 

• Aktivitet: Tex. stöd med att hitta och förflytta sig både inom- och 
utomhus (läkare, tandläkare, sjukgymnast, frisör, olika myndigheter etc.) 
samt stöd under besöket. 

Skälig levnadsnivå: Ledsagning är till för den som på grund av psykiska eller 
fysiska funktionshinder inte på egen hand kan ta sig ut i samhället. 
Stödet ges upp till 12 timmar per månad, företrädesvis dagtid på vardagar. 
Varje ledsagningstillfälle beräknas som påbörjad halvtimme. Ledsagning vid 
promenader delas upp i 30 minuters pass.  
Ledsagning till läkar/sjukhusbesök där den enskilde behöver hjälp med 
på/avklädning och inte får denna hjälp via regionen eller på annat sätt. Vid 
serviceresa kan taxichauffören lämna från ”dörr till dörr” eller ”hand i hand”. 
Beviljade timmar som inte förbrukats under månaden kan inte sparas till nästa 
månad. 

 

6.7 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv  
Området beskrivs i ICF som förmågan att engagera sig och utföra sådana 
handlingar som krävs vid utbildning, arbete, anställning och ekonomiska 
transaktioner.  

• Aktivitet: engagera sig i utbildningar, arbete och att sköta sin ekonomi. 
Skälig levnadsnivå: Inom socialpsykiatrins målgrupp finns personer som har 
ett större stödbehov än vad Arbetsförmedlingen och socialtjänstens 
arbetsmarknadsförvaltning kan tillhandahålla när det gäller arbete eller praktik. 
Det finns därmed ett behov av en insats för att möta de stödbehov som finns 
för personer i målgruppen i arbetsför ålder som behöver en mer strukturerad 
meningsfull vardag eller som vill närma sig arbetsmarknaden. 
1. Sysselsättning kan beviljas i syfte att bryta isolering, tillgodose den enskildes 
behov av social samvaro och meningsfull vardag samt främja den enskildes 
delaktighet i samhället.  

93



 
 

 

 

20 (25) 

 

2. Sysselsättning kan också ha ett mer arbetsförberedande syfte för personer 
som har en målsättning att närma sig och på sikt etablera sig på 
arbetsmarknaden. 
De som har möjlighet att få sysselsättning via arbetsförmedlingen och bedöms 
ha arbetsförmåga eller om de beviljats försörjningsstöd och stöd via AME från 
socialtjänsten har redan behovet tillgodosett.  
 

6.8 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 
är ett samlingsnamn för insatser som syftar till att den enskilde ska kunna 
engagera sig i organiserat socialt liv för att motverka social isolering samt 
otrygghet och oro i de fall där den enskildes nätverk av närstående och andra 
frivilliga resurser saknas eller bedöms som otillräckliga. 

• Aktivitet: Insatser för att bryta isolering 
Skälig levnadsnivå: Insatser i hemmet för att bryta isolering tillhandhålls inte 
i Tomelilla kommun. Insatsen är utöver skälig levnadsnivå.  
Den enskilde motiveras att få hjälp genom ex ledsagning till träffpunkter och 
mötesplatser som finns i kommunen och kan få hjälp att få kontakt med  
frivillig resurser och väntjänster.    

6.9 Känsla av trygghet 
 

• Aktivitet: upplevd känsla av trygghet; både i och utanför bostaden. 
Skälig levnadsnivå:  Trygghetslarm. Möjlighet att påkalla hjälp och stöd 
under dygnets alla timmar för akuta situationer som inte kan förutses eller 
schemaläggas.  
För insatsen trygghetslarm måste den enskilde aktivt förstå och kunna använda 
trygghetslarmets funktion. Trygghetslarm beviljas enskild som bor hemma och 
uppfyller ett eller flera kriterier: • Personer som löper stor risk att falla och inte 
kan ta sig upp på egen hand. • Personer som är i behov av att snabbt kunna 
påkalla hjälp vid alla tider på dygnet. • Personer som upplever/känner sig 
otrygga och osäkra i den egna bostaden. 
Den enskilde erbjuds i samband med ansökan om trygghetslarm ett 
uppsökande hembesök av kommunens rehabpersonal.  
När en enskild är i behov av ökad trygghet och säkerhet och inte kan påkalla 
hjälp via trygghetslarmet kan insatsen ”Tillsyn” beviljas. Den enskilde har 
behov en kortare period av tillsyn som behöver göras i hemmet t.ex. 
exempelvis vid övergående förvirringstillstånd. Tillsyn kan även sättas in efter 
hemkomst från sjukhus för att säkra den enskildes trygghet och säkerhet i en 
ny livssituation.  
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Insatsen tillsyn ska i första hand erbjudas via webbkamera för den som 
behöver tillsyn under dagen eller vill sova på natten utan att bli störd av 
personal. Insatsen kan också vara fördelaktig för den med minnesproblematik, 
som inte känner igen ansikten och som blir nervös eller orolig av främmande 
människor.  Tillsyn via webb utförs av personal som har behörighet att utföra 
tillsyn. Insatsen utförs i tidsintervaller som ska framgå igenom-förandeplanen.  
Den enskilde ska motiveras och hans vilja ska vägas in i bedömningen. I de fall 
besöken tenderar att ägnas åt insats i någon annan form ska insatsen och 
behovet omprövas av biståndshandläggare. 
När det är oklart vilket stöd den enskilde behöver efter en sjukhus- eller 
korttidsvistelse och det finns goda förutsättningar att den enskilde kan återfå 
sina funktioner och åter bli självständig kan insatsen ”Trygg hemma” beviljas 
under en fyraveckorsperiod. Insatsen innehåller det stöd/hjälp den enskilde 
anser sig behöva under de första veckorna efter hemkomsten för att känna sig 
trygg och ”komma igång” igen med sitt vardagsliv.  
 

6.10 Personligt stöd för personer som vårdar 
 

• Aktivitet: när stödet till individen samtidigt avser ett indirekt stöd 
eller avlösning för en anhörig som vårdar eller stödjer individen. 

Skälig levnadsnivå: Behovet tillgodoses med Avlösarservice i hemmet. Om 
personen har möjlighet att påkalla hjälp via trygghetslarm kan ansökan avslås.  
Insatsen förutsätter sammanboende. Vid behov erbjuds upp till 16 timmars 
avlösning per månad. Vid mer omfattande behov erbjuds dagverksamhet eller 
korttidsvistelse Outnyttjade timmar under en månad kan inte föras över till 
följande månad. 

7 Insatser utanför hemmet  

7.1  Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom/demensliknande tillstånd 
är ett sätt att möjliggöra kvarboende. Målsättningen är att genom stimulering, 
träning och tillsyn få hjälp med att tillvarata det friska och ge stöd och hjälp i 
funktioner som sviktar, samt bidra till att skapa en normal dygnsrytm. 
Dagverksamhet är också ett stöd för anhöriga som behöver avlösning i vård- 
och omsorgsarbetet. 

7.2 Korttidsboende och växelvård  
Korttidsboende är en tillfällig, tidsbegränsad insats med undantag av vård i 
livets slutskede. Korttidsboende kan vara en viktig tillfällig resurs för 
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återhämtning efter ex en sjukhusvistelse eller för utredningar som behövs för 
att en person ska kunna fortsätta bo kvar hemma. Korttidsboende kan också 
beviljas för vård i livets slutskede.  
Skälig levnadsnivå: Upp till fyra veckors sammanhängande tid för 
korttidsvistelse. Tid därutöver prövas särskilt.  
Växelboende är ett stöd för närstående som behöver avlösning och för att 
göra det möjligt för den enskilde att fortsätta bo kvar i hemmet. 
Skälig levnadsnivå:  Tiden på växelboende kan inte överstiga tiden i hemmet 
 

7.3 Särskilt boende (5 kap. 5 § SoL) 
Den enskilde har ett omfattande och dokumenterat behov av omvårdnad och 
närhet till personal som inte längre kan tillgodoses med hjälp i hemmet. 
Behovet av särskilt boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där både 
sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov utreds. Utredningen ska 
ge svar på vilket sätt otrygghet och oro påverkar den enskildes dagliga 
livsföring och skäliga levnadsnivå. 
I samband med inflyttningen till särskilt boende beviljas också bistånd i form 
av hemtjänst i boendet. Beslutet är inte tidsbegränsat. 
En flyttning till ett särskilt boende innebär en stor omställning för den enskilde 
och insatser i hemmet ska i första hand ha prövats och utvärderats. 
När den enskilde ansöker om ett namngivet boende ska biståndshandläggaren 
göra ett delavslag. Beslutet motiveras med att behoven kan tillgodoses på 
samtliga boende i kommunen.  
Den enskilde kan dock ställa sig i intern kö för att byta boende när tillfälle ges.  

7.3.1 Skälig levnadsnivå på särskilt boende 
Boendet erbjuder service i form av närhet till personal, trygghetslarm, 
gemenskap med andra, tillgängliga lägenheter och gemensamma lokaler, 
måltidsservice och hjälp med städning och tvätt. 
Tillsammans med den enskilde och dess företrädare planeras de individuella 
insatserna och önskemål om hur och när dokumenteras i 
genomförandeplanen. Om den boende inte är nöjd med insatserna eller 
utförandet ska en ny gemensam planering göras. 

 - De boende ska erbjudas egen tid, minst en timme per vecka som man 
fritt disponerar över med hjälp av sin kontaktperson 

 - Möjlighet till utevistelse på balkong eller trädgård eller promenad 
erbjuds dagligen.  Behov av ledsagning tillgodoses av boendet. 

 - På boendet ska finnas anslagna aktiviteter, två på vardagar och en på 
helgdagar. 
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7.4 Parbogarantin 
(Lag 2012:597. SoL 4 kap 1 b § , 5 kap 4 §) 
Äldre människor som varaktigt bott tillsammans ska kunna fortsätta att leva 
och bo tillsammans även när den enes behov kräver boende i särskild 
boendeform. Den person som beviljats bistånd till boendet har rätt att begära 
att även maken/makan/sambon bereds plats på samma boende. Lägenhetens 
storlek avgör om paret kan bo i samma lägenhet eller ska erbjudas var sin. 
Hjälp/stöd och hälso-och sjukvård ingår inte för den medboende. Provboende 
rekommenderas. Särskilt avtal ska göras med den medflyttande. 

7.5 Hem för vård eller boende i annan kommun 
Det skall föreligga synnerliga skäl för att bevilja boende i annan kommun. 
Synnerliga skäl kan vara att behovet inte kan tillgodoses i den egna 
kommunen.  
Beslut fattas enligt vård-och omsorgsnämndens delegeringsregler 

7.5.1 Tillfällig vistelse i annan kommun 
När det gäller tillfällig vistelse i annan kommun upp till sex månader, t ex 
personer som under semestervistelse har behov av insatser från socialtjänsten. 
Vistelsekommunen har då skyldighet att på begäran av bosättningskommunen 
bistå med utredning och verkställighet. Bosättningskommunen ska ersätta 
vistelsekommunen för sådan tillfällig verksamhet. Ersättningen ska betalas 
enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för 
motsvarande insatser. Det vill säga det timpris som tas ut för enstaka 
hemtjänsttimmar. För summa per timme se dokumentet 
Tillämpningsföreskrifter, avgifter i äldre- och handikappomsorgen. 
 

7.6 Överflyttning av ärende  
I SoL 2a kap. 10 § regleras överflyttning av ärende. ” Ett ärende som avser 
vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till 
en annan kommun. 
En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos den 
andra kommunen. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs av ärendet 
har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den 
enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheter i övrigt 
framstår som lämpligt. 
En begäran enligt andra stycket ska vara skriftligen. Den andra kommunen ska 
skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning. Lag (2011:328) 
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8 Servicetjänster utan individuell 
behovsprövning 

8.1 Anhörigcentrum 
Anhörigcentrum är en träffpunkt för anhöriga som bemannas av 
anhörigsamordnare. Verksamhetens utbud anpassas efter behov och önskemål 
från målgruppen Stöd av samordnaren erbjuds genom gruppaktiviteter och 
enskilt stöd i form av samtalskontakt och i vissa fall hembesök. Samordnaren 
organiserar även anhörigombud ute i verksamheterna.  

8.2 Fixartjänst 
Syftet med tjänsten är att minska risken för fall och öka tryggheten och 
livskvalitet genom att den enskilde kan få hjälp med enklare praktiska och 
riskfyllda vardagssysslor till exempel byta glödlampor och proppar, hänga upp 
gardiner, fästa sladdar och bära upp eller ner saker från vind eller källare. 

8.3 Träffpunkter 
Träffpunkter är en verksamhet som kan erbjuda både social gemenskap och 
aktiviteter och finns i anslutning till boenden. Syftet är i första hand att 
motivera, stödja, knyta nya kontakter och delta i aktiviteter som 
frivilligverksamheter eller föreningsliv anordnar. Träffpunkten i tätorten har 
viss bemanning vilket gör det möjligt för personer som behöver stöd att delta i 
aktiviteter. Ledsagning kan beviljas för att ta sig dit och hem.  
 

9 Vård och omsorgsnämndens värdegarantier  
Enligt värdegarantierna har den enskilde rätt till ett dygns avdrag på fakturan 
om besöket uteblir utan besked om detta. En rapport om avvikelser eller Lex 
Sarah upprättas. 

Inflytande och delaktighet 
• Du har rätt att ha inflytande över vilka tider du vill ha din hjälp, till 

exempel med att stiga upp eller gå och lägga dig.  

• Så långt det är möjligt försöker vi tillgodose dina önskemål om kvinnlig 
eller manlig personal vid hjälp med din personliga hygien.  

• Dina önskemål och det du kommer överens med personalen om skriver vi 
ner i en genomförandeplan. Om dina önskemål inte kan tillgodoses ska det 
finnas en skriftlig motivering i planen. Planen ska upprättas inom 14 dagar 
och följs upp tillsammans med dig och om du önskar med dina anhöriga 
vid förändringar eller var 6:e månad.  
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• Du får en kontaktperson när insatserna startar men har rätt att byta 
kontaktperson om du inte är nöjd.  

 
Trygghet 
• Vi bär tydliga namnskyltar och i ordinärt boende visar vi också 

fotolegitimation. 

• Vi planerar verksamheten för att antal personal som besöker dig ska vara så 
få som möjligt.  

• Du har rätt att få ett schema över vilken personal som ska besöka dig. Vid 
byte av personal ska du få information om bytet innan besöket.  

• De tider som vi kommit överens med dig om ska vi hålla. Vid avvikelse på 
30 minuter eller mer kontaktar vi dig och meddela förseningen eller 
ändringen. 

• När du ringt på trygghetstelefonen ska vi vara på plats hemma hos dig 
senast inom 30 minuter på dag och kvällstid. 

• Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du önskar. På våra 
särskilda boenden har du rätt att bo kvar i din lägenhet även om du 
drabbats av demenssjukdom.  

• Vi ska samarbeta med och stödja dina anhöriga och närstående  

• Vid vård i livets slut ska du inte behöva känna dig ensam.  

Bemötande  
• Vi respekterar dig och ditt privatliv och visar extra stor hänsyn i samband 

med att du får hjälp med din personliga hygien.  

• Vi lyssnar på dig och ger dig uppmärksamhet. När vi är hemma hos så 
arbetar vi i din takt och på ett sådant sätt att du känner att det är ”din tid”.  

• Vi respekterar att din bostad är ditt hem och tar därför av ytterkläder och 
skor vid besöket.  

En meningsfull vardag  
• Vi uppmuntrar och stödjer dig i att använda din beviljade ledsagning för att 

kunna delta i samhällslivet. På våra särskilda boenden uppmärksammar vi 
helger och högtider med både mat och samvaro och erbjuder minst två 
olika aktiviteter på vardagar och en på helgdagar. Aktiviteter kan vara allt 
från en stunds högläsning, dialogmöte och promenader till underhållning.  
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1. Syfte 
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ger kommunerna frihet att utforma 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar och behov. Den enskilde har i sin tur rätt att 
ansöka om vad den anser sig behöva även om de inte finns med i riktlinjerna. 

 
Skälig levnadsnivå 
Riktlinjerna är ett politiskt styrdokument som ger en vägledning av vad begreppet ”skälig 
levnadsnivå” innebär i vår kommun. Där det finns prejudicerande domar anger dessa vad 
som är skäligt. 

 
Syftet är att beskriva ett ”normalbistånd”, vilken insats och vilken omfattning som 
vanligtvis beviljas för olika insatser. Den enskilde medborgaren får på så sätt insyn i och 
kunskap om vad man kan förvänta sig av socialtjänsten. Riktlinjerna är ett stöd för att 
garantera den enskilde rättssäkerhet och säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt lika 
bedömningsgrunder. Biståndsbeslut vilar alltid på en individuell bedömning och kan 
därför avvika från riktlinjerna i både omfattning och insats. 

 
1.1. Övergripande mål i socialtjänstlagen (1 kap. 1 § SoL) 
Vård och omsorgsnämnden skall verka för att äldre och funktionshindrade får möjlighet 
att leva och bo självständigt, under trygga förhållanden och med respekt för den enskildes 
rätt till självbestämmande och integritet. 

 
1.2. Värdigt liv i äldreomsorgen (5 kap. 4 § SoL) 
Riksdagen införde den 1 januari 2011 en nationell värdegrund för äldreomsorgen. 
Värdegrunden innebär att socialtjänstens omsorg ska inriktas på att äldre får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande. Det innebär att den äldre personen ges möjlighet att 
behålla sina vanor och intresse så långt det är möjligt. Den äldre ska kunna välja när och 
hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Kommunen har 
upprättat Värdegarantier. 

 
1.3. Nationella mål 
för äldrepolitiken (Reg. Prop. 2009/10:116) 
-Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 
-Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. 
-Äldre ska bemötas med respekt. 
-Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg. 
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för funktionshinderpolitiken 
Samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet. Kvinnor och män med funktionshinder ska kunna leva på samma villkor 
som andra. Funktionshinderpolitiken ska förebygga och bekämpa diskriminering och 
skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 

 
1.4. Vägledande principer enligt socialtjänstlagen 
Vissa principer ska vara vägledande för individuellt riktade insatser inom socialtjänsten. 

• Helhetssyn, 
• Frivillighet och självbestämmande 
• Normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. 

 
Helhetssyn 
Den enskilde och de problem han eller hon har, ska ses i förhållande till hela den sociala 
miljön; familj, närmiljön och andra förhållande. Det ska ske en samordning mellan de 
berörda verksamheter och yrkeskategorier så att den enskilde kan känna trygghet i att 
insatserna är av god kvalitet, väl genomtänkt och planerad. 

 
Frivillighet och självbestämmande 
Det är den enskilde själv som ansöker om och väljer om han eller hon ska ta emot 
erbjudande om en social tjänst, dock inom ramen för befintliga resurser. Det innebär inte 
att socialtjänstlagen är kravlös. Den enskilde har ett eget ansvar för sin situation och 
biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett normalt 
liv. Uppmärksammas ett behov är det socialtjänstens uppgift att på olika sätt försöka 
motivera och erbjuda den enskilde att en viss insats. 

 
Normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet 
Personer i behov av stöd-och hjälpinsatser ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt 
andra människors som möjligt. Närhetsprincipen innebär att insatser i hemmet går före 
insatser utanför hemmet och ska anordnas så nära hemmet som möjligt. Den kallas 
ibland för ”kvarboendeprincipen”. Det får dock inte innebära att flexibiliteten går 
förlorad genom standardlösningar. 
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2. Socialnämndens huvuduppgifter (3 kap. 1-2 §§ SoL) 
Socialtjänstlagen präglas av en helhetssyn på relationer mellan individ och samhälle. En 
helhetssyn förutsätter en bredd i det sociala arbetet. Till socialnämndens uppgifter hör att 
göra sig väl förtrogen med levnadsförhållande i kommunen. Arbetet kan delas upp i tre 
områden: 

 
Strukturinriktade insatser som innebär att nämnden ska verka för goda förhållande för 
äldre och funktionshindrade som goda miljöer, bostäder och allmänna kommunikationer. 
Avsikten är att socialtjänstens politiker och anställda ska vidta åtgärder för att förhindra 
sociala problem. 

 
Allmänt riktade insatser ska ge stöd till utsatta grupper som träffpunkter, 
anhöriggrupper, uppsökande verksamhet och servicetjänster. 

 
 

Individuellt inriktade insatser är sociala tjänster direkt riktade och anpassade till den 
enskildes behov. Detta är alltid myndighetsutövning och kan inte ges som en service. 

 
Riktlinjerna i detta dokument behandlar tjänster på de två sista områden. 

 
2.1 Uppsökande och förebyggande verksamhet (3 kap.1,2 §§ SoL) 
Socialtjänsten ska bedriva uppsökande verksamhet samt förebyggande arbete på olika 
nivåer: 

 
• Påverka utformningen av nya och äldre bostadsområde i kommunen. Verka för att 

offentliga lokaler blir lätt tillgängliga för alla 
• Verka för att allmänna kommunikationer är lätt tillgängliga. 
• Ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö 

för grupper som behöver samhällets stöd. 
 

Uppsökande verksamhet ska också bedrivas på grupp och individnivå. Det kan handla 
om informationsinsatser och direkt riktad uppsökande verksamhet genom hembesök. 
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2.2 Stöd till anhöriga (5 kap.10 § SoL) 
Den som vårdar en anhörig ska på olika sätt erkännas, uppmuntras och erbjudas 
samverkan och stöd. Stödet ska så långt som möjligt vara individanpassat och utformas i 
samråd med berörda parter. För den som vårdar anhöriga i hemmet är 
biståndshandläggaren en viktig kontakt- och stödfunktion. Biståndshandläggaren 
informerar anhöriga både om deras rätt att ansöka om insatser för egen del och insatser 
som kan sökas av den närstående som avlastning i hemmet och korttidsboende. 
Kommunens närstödssamordnare erbjuder kontakt med anhöriga och organiserar 
anhöriggrupper, aktiviteter och föreläsningar. Samordnaren är även sammankallande för 
anhörigombuden ute i verksamheterna. 

 
2.3 Samordnad individuell plan (SIP) (2 kap. 7 § SoL) 
Sedan den 1 januari 2010 finns bestämmelser i socialtjänstlagen och motsvarande, i hälso- 
och sjukvårdslagen om att landsting och kommun ska upprätta en individuell plan när 
den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
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3. Rätten till bistånd (4 kap.§1 SoL) 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. Vid prövning av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn 
inte tas till den enskildes ekonomiska förhållande om rätten att ta ut avgifter regleras i 8 
kap. SoL. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 
Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes 
rättssäkerhet. Han eller hon ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt 
sätt. 

 
3.1 Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör äldre 
personer (SOSFS 2007:17) 
Handläggaren ska ha socionomexamen eller social omsorgsexamen och kunskaper om 
äldre och åldrandet, juridik, samtal och relationer, samverkan och samordning. 
Handläggaren ska: 

 
- Sätta den äldres behov i fokus 
- Säkerställa den äldre personens delaktighet och inflytande 
- Uppmärksamma närståendes behov av stöd 
- Bemöta den äldre och närstående i utsatta situationer och i kris 
- Hantera prioriteringar, motstridiga intresse och konflikter 
- Göra etiska övervägande och ställningstagande 
- Ta emot och hantera synpunkter och klagomål och förslag 
- Reflektera över och kritiskt granska egna och andras ställningstagande 
- Bedöma när andras kompetens än den egna behövs 
- Vara saklig, opartisk, tydlig, nyanserad, empatisk, lyhörd och respektfull 

 
3.2 Ansökan 
Enligt 11 kap. 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål ( inom en vecka) inleda 
utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till 
nämndens kännedom. Ärenden kan aktualiseras på tre (3) olika sätt – genom att den 
enskilde ansöker om insatsen, genom att andra anmäler ett hjälpbehov eller på annat sätt. 
När den enskilde själv ansöker måste alltid en utredning startas. Om andra, till exempel 
anhöriga eller hälso-och sjukvården påtalar ett behov är det en anmälan som ska leda till 
att den enskilde själv tillfrågas om han eller hon vill ansöka om insatsen 
(förhandsbedömning). Om den enskilde inte vill ha hjälp eller ens vill ha kontakt med 
nämnden kan ingen utredning startas. Biståndshandläggare bedömer om fullmakt krävs 
och ska anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren. 
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3.3 Att bedöma rätten till bistånd 
Utredningen ska utvisa om den enskilda har rätt till de sökta insatserna. Socialnämndens 
utredning syftar till att söka svar på följande frågor: 

 
-Hur ser behovet ut? 
-Kan den enskilde själv tillgodose behovet eller kan det tillgodoses på annat sätt? 
-Hur ska biståndet utformas för att försäkra den enskilde en skälig levnadsnivå? 

 
Oavsett var den sökande bor i kommunen ska bedömning och beslut fattas på likvärdiga 
grunder. Besluten skall utgå från den enskildes behov, livssituation, resurser och 
önskemål och vara individuellt utformade. Den enskildes eget nätverk och samhällets 
övriga stödresurser ska kartläggas i samband med behovsbedömningen och innan bistånd 
beviljas. När biståndshandläggaren avgör vilka insatser som är aktuella ska också 
kostnaderna för olika insatser vägas in. 

 
3.4 Mål med insatsen 
För alla insatser ska individuella och konkreta mål utarbetas i samråd med den enskilde, 
mål som klart beskriver vad som är önskvärt med insatsen. I utredning och beslut ska den 
enskildes resurser och möjligheter att själv delta i göromålen beaktas. 

 
3.5 Beslut 
Beslutet meddelas skriftligen samt vid behov genom personlig kontakt. Beslutet ska ange 
vilka insatser som beviljats, vilken period beslutet gäller och hur man överklagar. I 
besluten ska anges förbehåll för omprövning. 

 
3.6 Uppföljning 
Uppföljning av kvaliteten på biståndsbeslutets rättssäkerhet och insatsernas utförande ska 
genomföras minst en (1) gång per år på pågående beslut eller vid omprövning 

 
3.7 Avgifter 
Kommunfullmäktige fastställer taxan för avgifterna och förvaltningen beräknar den 
enskildes avgiftsutrymme. För avgiftsberäkningen finns egna riktlinjer. 
Biståndshandläggaren överlämnar blanketten för inkomstförfrågan vid nya ärenden. 
Beräkning av avgiftsutrymme och beslut om avgift fattas av avgiftshandläggarna. 

 
3.8 Beställning 
I beställningen till utföraren ska framgå vilka insatser som är aktuella och under vilken 
period beslutet gäller samt målen och den information som bedöms nödvändig för att 
verkställa beslutet. 
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3.9 Genomförande 
En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre och funktionshindrade ska ha 
möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. Hemtjänst omfattar både service, personlig 
omsorg och insatser för att stimulera social kontakt. Den som har hemtjänst ska känna 
sig trygg med de insatser som ges i hemmet. Detta är en förutsättning för kvarboende. 
Syftet med insatserna är att stärka och komplettera den enskildes förmåga – inte att ta 
över ansvar eller uppgifter. Självbestämmande och medverkan är viktiga kvalitetsaspekter. 
Kvaliteten är i hög grad beroende av den personliga relationen och mötet mellan den 
enskilde och personal. Personalen måste därför ha tillräcklig frihet i sin arbetssituation för 
att flexibelt kunna anpassa insatserna till den enskildes dagsform och önskemål inom 
ramen för biståndet. 

 
3.10 Genomförandeplan 
Utföraren ska tillsammans med den enskilde och dennes närstående/god man upprätta 
en genomförandeplan i nära anslutning till att beslutet verkställs. Utföraren och den 
enskilde bryter ner de övergripande målen från utredningen till praktiska delmål. Den 
enskildes önskemål om hur och när insatserna ska utföras och hur de ska tillgodoses ska 
framgå i planen. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och följas upp enligt rutinerna 
för dokumentation. 

 
3.11 Social dokumentation/journal 
Både handläggare och utförare ska löpande dokumentera händelser som är av vikt för 
ärendet under den tiden beslutet gäller. Dokumentationen ska vara korrekt och väsentlig 
och är ett verktyg för att följa upp insatserna och säkerställa att stödet är av god kvalitet. 

 
3.12 Arbetsmiljö 
I samband med beslut om insatser ska kraven i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter för omvårdnadsarbete i enskilt hem beaktas. Riskanalys ska upprättas av 
utföraren i nya ärenden och när det finns behov. Den enskilde ansvarar för att det finns 
tvättmöjligheter och funktionsdugliga städredskap. Av arbetsmiljöskäl kan det behövas 
både tekniska hjälpmedel och anpassning av bostaden. 

 
Vid resor i samband med ledsagning och avlösarservice ska i första hand allmänna 
kommunikationer eller färdtjänst användas. Personalens egna bilar eller kommunens 
leasingbilar ska inte användas för denna typ av resor. Används den enskildes bil ska den 
vara trafikduglig, skattad och försäkrad. 
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3.13 Personalens kompetens (SOSFS 2011:12) 
Personalen ska ha kunskaper om och praktiska färdigheter om värdegrund, 
förhållningssätt, om det normala åldrandet och åldrandets sjukdomar, ha god förmåga att 
kommunicera, känna till lagar och föreskrifter, kunna arbeta funktionsbevarande, 
kunskap om betydelsen av stimulans, förmåga att stödja de äldre, kunskap om omsorg, 
mat och näring, skötsel av hem och hushåll, omsorg i livets slutskede och om hälso- och 
sjukvård. 
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4. Bistånd till insatser i hemmet (4 kap.1 § SoL) 
 

4.1 Personlig omsorg 
Personlig omsorg avser de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller 
sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, sköta 
personlig hygien och i övrigt insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och 
säkerhet i hemmet. Om behoven är varaktiga och så omfattande att de inte kan 
tillförsäkra en skälig levnadsnivå i det egna hemmet ska biståndshandläggaren erbjuda 
särskilt boende. 

 
4.1.1 Hjälp att sköta personlig hygien och hjälp att klä sig 
Den enskilde behöver stöd eller hjälp för att sköta sin personliga hygien. Behoven kan 
inte tillgodoses på annat sätt. 

 
Norm: Insatsen avser daglig morgon- och kvällshygien, mun- och tandvård, hårvård, 
rakning, på- och avklädning. Den enskilde behöver stöd eller hjälp i samband med 
toalettbesök. Här avses även byte av inkontinensskydd och byte av stomipåse. Den 
enskildes behov avgör insatsens frekvens. Avgränsning: aktiviteter som förutsätter 
särskild kompetens t ex klippning av hår och fotvård. Fristående toalettstol används då 
närhet till toalett saknas eller då befintlig toalett är otillgänglig. 

 
Den enskilde behöver stöd eller hjälp i samband med dusch eller bad. Behoven kan inte 
tillgodoses på annat sätt. Här ingår också att göra rent i dusch/badrum efteråt. 

 
Norm: Stöd för att klara dusch eller bad ges minst en (1) gång per vecka. Om behovet av 
dusch är daglig ersätter det personlig hygien. Avgränsning: Ingen 

 
4.1.2 Bäddning 
Den enskilde behöver stöd och hjälp med att bädda sängen och behovet kan inte 
tillgodoses på annat sätt. 

 
Norm: Daglig bäddning. Renbäddning ingår och utförs vid behov eller minst en (1) gång 
var 14:e dag. 
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4.1.3 Tillsyn 
Den enskilde är i behov av ökad trygghet och säkerhet. Behovet kan inte tillgodoses på 
annat sätt. 

 
Norm: Behovet är avgörande för hur ofta insatsen ges. 

 
Avgränsning: Tillsynsbesök beviljas i normalfallet då personen inte kan använda 
trygghetstelefon för att påkalla hjälp. 

 
4.1.4 Handräckning 
Den enskilde behöver praktisk hjälp till exempel med att ta sin medicin, med 
ögondroppar eller stödstrumpa och instruerar själv den som ska utföra insatsen. Den 
enskildes läkare har bedömt att det inte är en hälso-och sjukvårdsinsats. 

 
Norm: Insatsen ingår i daglig hjälp med personlig hygien och påklädning om sådan är 
beviljad. 

 
Avgränsning: Om behovet kan tillgodoses på annat sätt till exempel med hjälpmedel. 

 
4.1.5 Hjälp att laga mat 
Den enskilde behöver stöd eller hjälp för att tillreda frukost, kvällsmat och mellanmål 
och/eller värma middagen. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. 

 
Norm: Stödet kan vara att tillaga/värma maten, duka fram och servera. Den enskilde ska 
erbjudas tre huvudmål och tre mellanmål, varje dag, fördelade under dygnet. Måltiderna 
ska undvika undernäring och fördelas över dygnet så att nattfastan är under 11 timmar. 
Han eller hon ska erbjudas och motiveras att äta en näringsriktig och en rätt sammansatt 
kost. Måltiderna ska serveras aptitligt i lugn och ro. 

 
Avgränsning: Tillagning av huvudmål utförs inte. Huvudmål erbjuds via matdistribution. 

 
4.1.6 Hjälp att äta och dricka 
När den enskilde behöver praktisk hjälp - och/eller behöver motiveras för att få i sig sin 
mat och förebygga undernäring. 

 
Norm: Personal sitter med under måltiden och skapar en god måltidsmiljö. 
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4.1.7 Insatser för att bryta isolering 
Insatser i hemmet för att bryta isolering beviljas inte i Tomelilla kommun. Avslaget 
motiveras med att insatsen är utöver skälig levnadsnivå och att behovet kan tillgodoses 
genom de träffpunkter som finns i kommunen. 

 
Biståndshandläggaren informerar om besök från kommunens frivilligresurser 
(Glädjespridare) eller Röda korsets väntjänst. Det finns träffpunkter för äldre på 
dagcentralerna för att få gemenskap med andra. I vård-och omsorgs broschyr ”Stöd i 
vardagen” finns även hänvisning till mötesplatser som arrangeras av frivilligorganisationer 
och föreningar. 

 
4.1.8 Hjälp att komma ut i samhället/ledsagning 
Ledsagning är ett komplement till hemtjänsten och ger stöd och hjälp till den som på 
grund av psykiska eller fysiska funktionshinder inte på egen hand kan ta sig ut i samhället. 

 
Norm: Stödet ges upp till 12 timmar per månad, företrädesvis dagtid på vardagar. Varje 
ledsagningstillfälle beräknas som påbörjad halvtimme. Ledsagning vid promenader kan 
delas upp i 30 minuters pass högst två tillfälle per vecka. 

 
Avgränsning: Ledsagning till läkar- och sjukhusbesök avser endast de besök där den 
enskilde behöver hjälp med på- och avklädning och inte får denna hjälp via regionen eller 
på annat sätt. Vid sjukresa kan taxichauffören lämna från ”dörr till dörr” eller ”hand i 
hand”. 

 
Beviljade timmar som inte förbrukats under månaden kan inte sparas till nästa månad. 

 
4.1.9 Avlösarservice i hemmet 
Den som vårdar en närstående behöver avlösning. Det kan vara för att uträtta ärenden 
eller bara komma hemifrån. Det kan också vara att anhöriga blir inlagda på sjukhus. 
Personal från hemtjänsten kan då avlösa och ge vårdtagaren den hjälp och omvårdnad 
som behövs. 

 
Norm: Insatsen förutsätter sammanboende. Vid behov kan kommunen erbjuda upp till 
16 timmars avlösning per månad. Om behoven av avlösning är mer omfattande kan 
kommunen som alternativ erbjuda dagverksamhet eller korttidsvistelse. 

 
Avgränsning: biståndshandläggaren ska utreda och bedöma behovet av den enskildes 
behov av tillsyn. Om personen har möjlighet att påkalla hjälp via trygghetstelefon ska 
ansökan avslås. Outnyttjade timmar under en månad kan inte föras över till följande 
månad. 
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4.1.10 Boendestöd 
Hemtjänst i form av boendestöd för psykiskt funktionshindrade dvs. psykiatrireformens 
målgrupp. Boendestöd syftar till att den enskilde skall kunna behålla eller utveckla sina 
egna resurser så att han/hon kan leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar och 
uppnå en skälig levnadsnivå. Boendestödet är ett pedagogiskt och psykosocialt stöd i 
hem-och närmiljön, dels ett stöd i rehabilitering eller i en omvårdnadssituation. Syftet är 
att praktiskt hjälpa, motivera och stödja personer i att förbättra och upprätthålla 
förmågan att leva ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt både i 
vardagen och i samhället. Boendestödet kan även omfatta praktisk hjälp med personlig 
omsorg eller skötsel av hemmet när behovet beror på den psykiska 
funktionsnedsättningen. Stödet kan ges både utanför och i det egna hemmet. 

 
Avgränsning: Den enskilde ska göras delaktig i aktiviteten. När boendestödet utförs 
utanför hemmet ska allmänna kommunikationer, sjukresa eller färdtjänst användas, inte 
kommunens bilar. 

 
 

LSS handläggare fattar beslut om boendestöd för personer som omfattas av Lagen om 
stöd och service för vissa (LSS), personkrets. Boendestödet kan beviljas personer som 
bor i egen bostad eller i en särskilt anpassad bostad i syfte att ge den hjälp och det stöd 
personen behöver för att klara det dagliga livet i eget boende. 

 
Avgränsning: Den enskilde ska vara delaktig i aktiviteten. 

 
LSS handläggare fattar beslut om boendestöd för personer som omfattas av Lagen om 
stöd och service för vissa (LSS). Boendestödet kan beviljas personer som bor i egen 
bostad eller i en särskilt anpassad bostad i syfte att ge den hjälp och det stöd personen 
behöver för att klara det dagliga livet i eget boende. Stödet ska ge goda levnadsvillkor. 

 
Den enskilde ska göras delaktig i aktiviteten 

 
4.2 Serviceinsatser 
Personer som på grund av funktionsnedsättning eller ålder inte kan sköta hemmet själv 
och inte heller kan få hjälp på annat sätt, har rätt till bistånd till praktisk hjälp med 
hemmets skötsel som städning, tvätt, hjälp med inköp och tillgång till färdiglagad mat. 

 
Avgränsning: Den enskilde ska vara hemma när hjälpen ges. 
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4.2.1. Matdistribution 
Maten är viktig för hälsa och välmående. Det ska finnas alternativa rätter att välja på. Vid 
behov ingår dukning och servering. 

 
Avgränsning: Matdistribution beviljas personer som inte kan laga mat själva, inte kan få 
mat hemkörd från restauranger eller gå och äta på någon dagcentral. Ansökan avslås om 
det finns sammanboende som kan laga maten. 

 
4.2.2 Städning, golvvård, rengöring, tidning/ post, sopor 
Norm: Städning av sovrum, vardagsrum, kök, hall och badrum. Städning kan beviljas var 
tredje vecka. Om den enskilde önskar kan rum skiftas. 

 
I städning ingår: 

• Dammsugning av golv, mattor och möbler 
• Våttorkning av golv 
• Rengöring i badrum av toalett, badkar/dusch, handfat, speglar och hyllor. 
• Avtorkning av köksluckor, spis, köksbänk microvågsugn kyl, frys, spis och fläkt. 
• Rensning och avfrostning av kylskåp/frys och skafferi vid behov. 
• Rengöring av hjälpmedel som till exempel rollator och rullstol. 
• Fönsterputsning kan utföras två gånger per år, in-och utsida. 

 
Avgränsning: Finns en sammanboende som kan utföra städningen är behovet tillgodosett 
och ansökan avslås. Undantag kan göras om den enskilde vårdas av den anhörige. Hjälp 
med hemmets skötsel omfattar inte tvätt eller städning efter andra anhöriga eller husdjur 
(se avsnitt om husdjur). 

 
Vid ansökan om enbart städning informeras den enskilde om privata städfirmor med 
RUT-avdrag. Juridiskt är det dock inte hållbart att enbart ge ett avslag med motivering att 
behovet kan tillgodoses genom privata städfirmor. Behovet ska faktiskt vara tillgodosett. 

 
Golvvård 
Golvvård beviljas när den enskilde själv klarar att torka av och damma men inte att 
dammsuga eller våttorka golven. Samma frekvens och omfattning som städning. 

 
När det finns särskilda skäl kan avtorkning av badrumsgolv beviljas oftare än var tredje 
vecka. Särskilda skäl är inkontinens. 
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Ta in tidningen/posten, ta ut soppåsar inkl sopsortering 
Norm: Om den enskilde inte själv kan så beviljas daglig hjälp med att ta in post och 
tidning samt sortera och bära ut soporna. 

 
Avgränsning: Biståndshandläggaren ska undersöka möjligheten till att använda Postens 
tjänster och om sopkärlet kan placeras tillgängligt för den enskilde. 

 
Disk 
Norm: Om den enskilde inte själv kan ta hand om disken beviljas hjälp, en gång per dag 
med handdisk, plocka i och ur diskmaskinen. I disk ingår även att torka av på vasken, 
spisen och köksbord. 

 
Avgränsning: Är anhöriga på besök förväntas de hjälpa till med disken. 

 
4.2.3 Tvätt och klädvård 
Den enskilde behöver stöd eller hjälp med att hålla egna kläder och hemtextilier rena. 
Behoven kan inte tillgodoses på annat sätt. 

 
Norm: Insatsen beviljas vanligtvis varannan vecka om inte beslut fattas utifrån särskilda 
behov som till exempel inkontinens. 

 
I tvätt ingår efter behov 

• Tvätt av den enskildes kläder, sänglinne och handdukar 
• Upphängning eller torktumling 
• Att vika och lägga in ren och torr tvätt. 
• Strykning av gångkläder 

 
Avgränsning: Tvätt- och torkmöjligheter ska finnas i anslutning till bostaden. Saknas 
tvätt- och torkmöjligheter lämnas och hämtas tvätten till tvättinrättning som den enskilde 
själv bekostar. 

 
Tvättning av mattor och större gardinuppsättningar och mangling av sänglinne o 
handdukar ingår inte. 
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4.2.4 Inköp av dagligvaror och ärende 
Socialtjänsten bör skapa förutsättningar för kommuninvånarna att i så stor utsträckning 
som möjligt själv utföra inköp och ärende. 

 
Norm: Inköp av dagligvaror beviljas normalt en (1) gång per vecka och utförs av 
hemtjänsten. Inköpet kan vid behov kompletteras med ett inköp av mejerivaror. Inköpen 
görs i närmaste butik med fullgott sortiment. Vill den enskilde vara delaktig i inköpen och 
det är gångavstånd kan personal följa med som en kombinerad aktivitet/promenad. Är 
det lång väg, dåligt väglag eller stora inköp får den enskilde åka färdtjänst och personal 
möta upp vid affären. 

 
Apoteksärenden en till två gånger gång per månad ingår i inköp. 

 
Avgränsning: När den enskilde själv klarar att beställa hem varor och det finns servicen 
hemkörning eller varubuss kan behovet tillgodoses genom denna service och ansökan 
avslås. Om apoteket tar emot telefonbeställning och har hemsändning av varor kan detta 
i normalfallet tillgodose behovet och personal kan hjälpa till med telefon- eller 
databeställning. Post- och bankärenden kan i de flesta fall ordnas genom olika 
servicealternativ eller hjälp av närstående eller god man. 

 
Vid behov av andra inköp kan ledsagning beviljas. 

 
Inköp sker med hjälp av kundkort eller fakturering så att personal endast i undantagsfall 
behöver hantera pengar enligt kommunens rutiner för hantering av privata medel. 

 
4.2.5 Hjälp med husdjur 
Husdjur har en positiv effekt på många människors hälsa och livskvalité men hemtjänsten 
kan normalt inte hjälpa till med skötsel av husdjur. 

 
Rengöring av fågel- eller kattlåda beviljas när det inte kan tillgodoses på annat sätt och 
djuret funnits i hemmet sedan tidigare. Detta gäller endast om djuren är rumsrena. 

 
Rastning av hund kan endast beviljas under en kort period, ca 4 veckor, för att ägaren ska 
få möjlighet att ordna för hunden. 

 
Ovanstående gäller endast om hunden är rumsren, pålitlig och hanterbar så att inte 
personalen utsätts för risker i sin arbetsmiljö. 
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4.2.6 Telefonservice 
Telefonservice beviljas personer som behöver den trygghet det ger att någon regelbundet 
hör av sig. Hemtjänstpersonalen ringer då på överenskommen tid och om de inte får 
kontakt vidtar personalen överenskommen åtgärd. Montering av nyckellås eller nyckelbox 
behöver göras för att personal vid behov kan komma in i bostaden. 

 
Avgränsning. Kan behovet tillgodoses på annat sätt t.e.x genom att anhöriga ringer 
regelbundet ska ansökan avslås. 

 
4.2.7 Trygghetstelefon 
Trygghetstelefon är ett viktigt tekniskt hjälpmedel för att öka tryggheten för den enskilde 
och ökar möjligheten till kvarboende. 

 
Avgränsning: Personer som har svårigheter att klara av sitt trygghetslarm ska beviljas 
andra insatser, i normalfallet tillsyn, för att öka tryggheten. Kommunen ansvarar för 
abonnemang som faktureras den enskilde enligt fastställd taxa. 

 
4.3 Vistelse i annan kommun 
Om den enskilde tillfälligt vistas i annan kommun gäller Tomelilla kommuns riktlinjer 
och avgifter. Om en person som har beviljade insatser i annan kommun tillfälligt vistas i 
vår kommun ska hemkommunen beställa insatserna i Tomelilla kommun. Separat riktlinje 
finns. 
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5. Insatser utanför hemmet 
 

5.1 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom/demensliknande tillstånd är ett sätt 
att möjliggöra kvarboende. Målsättningen är att genom stimulering, träning och tillsyn få 
hjälp med att tillvarata det friska och ge stöd och hjälp i funktioner som sviktar, samt 
bidra till att skapa en normal dygnsrytm. Dagverksamhet är också ett stöd för anhöriga 
som behöver avlösning i vård- och omsorgsarbetet. 

 
5.2 Korttids- och växelboende 
Korttidsboende är en tillfällig, tidsbegränsad insats med undantag av vård i livets 
slutskede. Korttidsboende kan vara en viktig tillfällig resurs för återhämtning som behövs 
för att en person ska kunna fortsätta bo kvar hemma. Det kan också vara aktuellt under 
tiden en utredning pågår av den enskildes framtida behov av vård och omsorg och/eller 
boendeform. Korttidsboende kan också beviljas för vård i livets slutskede. 

 
Norm: Upp till fyra veckors sammanhängande tid för korttidsvistelse. Tid därutöver 
prövas särskilt. 

 
Växelboende är ett stöd för närstående som behöver avlösning och för att göra det 
möjligt för den enskilde att fortsätta bo kvar i hemmet. 

 
Avgränsning: Tiden på växelboende kan inte överstiga tiden i hemmet 

 
5.3 Sysselsättning för personer inom socialpsykiatrins målgrupp 
Inom socialpsykiatrins målgrupp finns personer som har som har ett större stödbehov än 
vad Arbetsförmedlingen och socialtjänstens arbetsmarknadsförvaltning kan tillhandahålla 
när det gäller arbete eller praktik. Det finns därmed ett behov av en insats för att möta de 
stödbehov som finns för personer i målgruppen i arbetsför ålder som behöver en mer 
strukturerad meningsfull vardag eller som vill närma sig arbetsmarknaden. 

 
Utredningen behöver definiera sysselsättning som insats samt förtydliga vilken typ av 
verksamheter som ska ingå och ytterligare klargöra syftet med insatsen enligt följande: 

 
1. Sysselsättning kan beviljas i syfte att bryta isolering, tillgodose den enskildes behov av 
social samvaro och meningsfull vardag samt främja den enskildes delaktighet i samhället. 
2. Sysselsättning kan också ha ett mer arbetsförberedande syfte för personer som har en 
målsättning att närma sig och på sikt etablera sig på arbetsmarknaden. 

 
Avgränsning: De som har möjlighet att få sysselsättning via arbetsförmedlingen och 
bedöms ha arbetsförmåga eller om de beviljats försörjningsstöd och stöd via AME från 
socialtjänsten har redan behovet tillgodosett. 
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6. Särskilt boende (5 kap. 5 § SoL) 
Den enskilde har ett omfattande och dokumenterat behov av omvårdnad och närhet till 
personal som inte längre kan tillgodoses med hjälp i hemmet. Behovet av särskilt boende 
ska grunda sig på en helhetsbedömning där både sociala, medicinska, psykiska och 
existentiella behov utreds. Utredningen ska ge svar på vilket sätt otrygghet och oro 
påverkar den enskildes dagliga livsföring och skäliga levnadsnivå. 

 
I samband med inflyttningen till särskilt boende beviljas också bistånd i form av 
hemtjänst i boendet. Hemtjänst i boendet ska ge insatser utifrån behovet. Beslutet är inte 
tidsbegränsat. 

 
Norm: En flyttning till ett särskilt boende innebär en stor omställning för den enskilde 
och insatser i hemmet ska i första hand ha prövats och utvärderats. 

 
Avgränsning: När den enskilde ansöker om ett namngivet boende ska 
biståndshandläggaren göra ett delavslag. Beslutet motiveras med att behoven kan 
tillgodoses på samtliga boende i kommunen. 

 
6.1 Skälig levnadsnivå på särskilt boende 
Boendet erbjuder service i form av närhet till personal, trygghetslarm, gemenskap med 
andra, tillgängliga lägenheter och gemensamma lokaler, måltidsservice och hjälp med 
städning och tvätt. 

 
Tillsammans med den enskilde och dess företrädare planeras de individuella insatserna 
och önskemål om hur och när dokumenteras i genomförandeplanen. Om den boende 
inte är nöjd med insatserna eller utförandet ska en ny gemensam planering göras. 

 
• - De boende ska erbjudas egen tid, minst en timme per vecka som man fritt 

disponerar över med hjälp av sin kontaktperson 
• - Möjlighet till utevistelse eller promenad erbjuds varje dag. 
• - Behov av ledsagning tillgodoses av boendet. 
• - På boendet ska finnas anslagna aktiviteter, två på vardagar och en på helgdagar. 
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6.2 Parbogarantin (Lag 2012:597. SoL 4 kap 1 b § , 5 kap 4 §) 
Äldre människor som varaktigt bott tillsammans ska kunna fortsätta att leva och bo 
tillsammans även när den enes behov kräver boende i särskild boendeform. Den person 
som beviljats bistånd till boendet har rätt att begära att även maken/makan/sambon 
bereds plats på samma boende. Lägenhetens storlek avgör om paret kan bo i samma 
lägenhet eller ska erbjudas var sin. Särskilt avtal ska göras med den medflyttande. 

 
6.3 Hem för vård eller boende i annan kommun 
Det skall föreligga synnerliga skäl för att bevilja boende i annan kommun. 

Beslut fattas av vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott. 
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7. Servicetjänster utan individuell behovsprövning 
Den 1 juli 2006 trädde en ny lag i kraft som innebär att ”kommunerna får befogenhet att 
utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster som är avsedda 
att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa åt personer som fyllt 67 år och som inte utgör 
personlig omvårdnad. Servicetjänster utan individuell behovsprövning har ersatts av 
befogenhetslagen. 

 
7.1 Uppsökande hembesök 
Besök erbjuds personer som fyllt 80 år eller mer och som inte har regelbundna insatser 
från kommunen. Information om rättigheter, om träffpunkter och aktiviteter, 
säkerhetsrisker i hemmet samt generell hälsofrämjande information och emotionellt stöd 
ges vid ett hembesök samt ett uppföljningsbesök. 

 
7.2 Anhörigcentrum 
Anhörigcentrum är en träffpunkt för anhöriga som bemannas av närstödssamordnaren. 
Verksamhetens utbud anpassas efter behov och önskemål från målgruppen. Stöd av 
samordnaren erbjuds genom gruppaktiviteter och enskilt stöd i form av möte, 
telefonkontakt och i vissa fall hembesök. Närstödsombud ska finnas i alla verksamheter 
som stöd för anhöriga. Om den anhörige ansöker om en insats för egen del ska 
samordnaren hänvisa till biståndshandläggaren som prövar ansökan. 

 
7.3 FixarMalte 
Syftet med tjänsten är att minska risken för fall och öka tryggheten och livskvalitet genom 
att den enskilde kan få hjälp med enklare praktiska och riskfyllda vardagssysslor till 
exempel byta glödlampor och proppar, hänga upp gardiner, fästa sladdar och bära upp 
eller ner saker från vind eller källare. 

 
7.4 Träffpunkter 
Träffpunkter är en verksamhet som kan erbjuda både social gemenskap och aktiviteter. 
Träffpunkten är bemannad vilket gör det möjligt för personer som behöver stöd att delta 
i aktiviteter. Syftet är i första hand att motivera, stödja, knyta nya kontakter och delta i 
aktiviteter som frivilligverksamheter eller föreningsliv anordnar. Ledsagning kan beviljas 
för att ta sig dit och hem. Det är den enskilde som avgör hur ofta han eller hon vill 
besöka träffpunkten. 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

Handläggare: Angelica Michanek  
Titel: Enhetschef 
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2021/33 
 
Datum 10 januari 2022 

 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
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. 
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Tre, varav ett nytt, 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 21-12-31 221 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. Mannen 
bor med ena föräldern i avvaktan på verkställighet. 
 
Man född 2001. Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06. Ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 21-12-31 179 dagar. Väntetid beror på resursbrist. Mannen 
bor hos en vän i avvaktan på att beslut kan verkställas. 
 
Man född 2000. Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid 
fram till 21-12-31 226 dagar. Rekrytering pågår fortfarande med 
matchningsförsök. 
 
För fjärde 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 för första kvartalet 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-01-17 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Angelica Michanek 

Enhetschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

Handläggare: Angelica Michanek  
Titel: Enhetschef 
E-post: angelica.michanek@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2021/33 
 
Datum 17 januari 2022 

 

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnade beslut enligt Socialtjänstlagen 
SoL och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, fjärde 
kvartalet 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
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. 

Tre ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under 
perioden. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden.  
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Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-12- 
31 230 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i matchning. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-
12- 31 221 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. 
 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-
12- 31 179 dagar. Väntetiden beror på resursbrist 
 
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 
 
Tidigare redovisning. Två tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS 
under 2021. 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. 
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 

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 första kvartalet 2022- 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-01-17 

 

Stöd och omsorg  
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Angelica Michanek 

Enhetschef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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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 13 januari 2022 

 

Delegeringsbeslut december 2021 

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

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

 

Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg – december: 126 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-01-13 

Delegeringsbeslut SoL och LSS december 2021, handlingsid: VON 2022.14 

 

Stöd och omsorg  

 

Christel Nilsson 

Kvalitetschef 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021  
     

Beslutskod Beskrivning Oktober November December 
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 42 56 27 

4001 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag    

4003 Tillfällig insats 1 1  

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1  1 

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 6 8 12 

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 8 7 9 

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 6 4 3 

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 3 2 1 

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag    

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 16 1 4 

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag    

4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1   

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 10 3 2 

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 8 4 1 

5001 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag    

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 11 7 13 

5102 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1  1 

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall   1 

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag  2 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 1 2 3 

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    

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall 1   

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag    

6785 Boende vuxna avvisning    

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

6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 21 15 44 

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag    

  SUMMA 138 118 126 
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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: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: VON 2021/3 
 
Datum 17 december 2021 

 

Anmälningsärenden Von januari 2022 

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

Ärendebeskrivning 
1. Protokoll 2021-12-02 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 60-

68 
2. Vonau § 64/2021 Beslut om fortsatt extern placering enligt LSS i form 

av bostad med särskild service enligt 9§8 LSS. 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja den sökande fortsatt 
insats i form av bostad med särskild service enligt 9§ punkt 8 Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), för att möta hans behov. Eftersom 
inget sådant boende finns i Tomelilla kommun beviljas boendet i annan kommun 
med stöd av 16c § i samma lag. Placeringen kommer fortsatt få ekonomisk påverkan 
på vård och omsorgsnämndens budget. Om dygnskostnaden landar på 8500 kr 
innebär det en årskostnad på drygt 3,1 miljoner kronor. 

3. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö om att avskriva mål 5111-21 
Nämnden har omprövat sitt tidigare beslut och beviljat insats enligt LSS i form av 
bostad med särskild service för barn och ungdomar. Detta har skett efter att 
Överklagandet överlämnats till förvaltningsrätten. 

Sammantaget anser därför förvaltningsrätten att det saknas skäl för att vidare pröva 
överklagandet. Målet ska därför skrivas av från vidare handläggning. 
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2 (2) 

4. Kf § 135/2021 Motion angående höjt förbehållsbelopp 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att följa upp utfallet av 
det förhöjda förbehållsbeloppet senast vid tertialbokslut 2 2022. 

5. Lex Maria anmälan i januari 2022 
Tomelilla kommun, vård och omsorg, har den 13 januari 2022 till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) gjort en Lex Maria anmälan gällande en patient som bor i 
ordinärt boende med hemvårds- och hemsjukvårdsinsatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-17 

Protokoll 2021-12-02 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 60-68, 
handlingsid: Von 2021.1198 

Vonau § 64/2021 Beslut om fortsatt extern placering enligt LSS i form av bostad 
med särskild service enligt 9§8 LSS., handlingsid: Von 2021.1203 

Beslut - Avskrivet mål, mål nr 5111-21, handlingsid: Von 2021.1254 

Kf § 135/2021 Motion angående höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Von 2022.30 

Anmälan-lex-maria ss32, handlingsid: Von 2022.22 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 135 Dnr KS 2020/198 

Motion angående höjt förbehållsbelopp 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att följa upp utfallet av 
det förhöjda förbehållsbeloppet senast vid tertialbokslut 2 2022. 

Reservationer 
Partigrupperna från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna 
(Alexander Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Sander Dijkstra (M), 
Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Per Jeppsson (M) 
Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg (C), Magnus Nilsson 
(C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders 
Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD)) reserverar 
sig mot beslutet att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, Ksau § 
280/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
vård och omsorgsnämnden för yttrande. 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 februari 2021, Von § 20/2021, att 
föreslå kommunfullmäktige att avstyrka motionen utifrån förvaltningens redogörelse 
att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för den gruppen som 
har ett negativt avgiftsutrymme. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 mars 2021, Ksau § 50/2021, att 
återremittera motionen till förvaltningen för fördjupad beredning. 

 

Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion om höjt 
förmånsbelopp för dem med lägst inkomst med följande lydelse: 
”Av våra äldre finns det många som lever på ytterst låg pension, som varje månad 
kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen för dessa 
personer, dock blev resultatet för många att det trots ökningen blev mindre över i 
plånboken eftersom kostnaderna ökade mer. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 135 forts. 

 

Ett exempel ur verkliga livet: 

2019 betalade en boende på Valkyrian med garantipension 9 675 kronor per månad 
för hyra, hemtjänst och måltider efter att reducering för maxtaxa skett. 
Garantipension tillsammans med bostadstillägg utbetalades efter skatt med 12 746 
kronor. Det gav denna pensionär 3 071 kronor varje månad att lägga på allt övrigt, 
som hygienartiklar, mobilabonnemang, tidningar, rengöringsmedel, resor, läkarbesök 
etc. 

2020 hade samma persons pension ökat så att det utbetalades 12 926 kronor varje 
månad. Dock hade kostnaden för boendet på Valkyrian tillsammans med hemtjänst 
och måltidsabonnemang ökat till 10 215 kronor, vilket sänkte det disponibla 
överskottet till 2 711 kronor, alltså en minskning med 311 kronor eller nästan 12 
procent. 

Framförallt är det personer med garantipension som är i behov av matdistribution 
som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop ekonomin. Dessa personer 
har sällan något annat val än att köpa sin mat genom kommunen, och matpriserna 
har ökat i en betydligt högre takt än pensionen. Risken är att dessa personer avsäger 
sig sin mat, då de inte har råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en 
korrekt och näringsrik kost, kan bli både plågsamma och kostsamma. 

För att skapa en mer rättvis fördelning för dessa personer med lägst inkomst, 
samtidigt som vi undviker att ge subventioner till enskilda grupper, anser vi att 
förbehållsbeloppet bör höjas. Att höja förbehållsbeloppet, alltså det belopp som 
enligt Socialtjänstlagen ska finna kvar efter att boendekostnader och avgifter är 
betalda, innebär att personer som har det sämst ställt ekonomiskt kan få det lite 
bättre. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför, att förbehållsbeloppet i 
kommunen höjs med 500 kronor per månad för att ge de med lägst inkomst en 
rimligare vardag.”  

 

Kvalitetschef Christel Nilsson föreslår att vård och omsorgsnämnden yttrar sig 
enligt följande: 
Förbehållsbeloppet för år 2020 var för ensamstående 5 339 kronor och används för 
att beräkna den enskildes avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vad 
nämnden kan ta ut i avgift av den enskilde för vård och omsorgen. Det säger 
däremot inte att den enskilde faktiskt ska ha kvar beloppet i börsen när avgifterna är 
betalda, vilket också exemplet i motionen visar. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 135 forts. 

 

Även inkomsthöjningar påverkar avgiftsutrymmet så att detta ökar när 
inkomsten/pensionen/bostadstillägget höjs. Så effekten blir att subventionen 
minskas och den enskilde kan då betala mer i avgift för sin vård och omsorg. 

När den enskildes avgiftsutrymme räknas fram dras boendekostnaden 
förbehållsbeloppet ifrån inkomsten. Skillnaden mellan dessa poster avgör vad den 
enskilde kan betala i avgift. 

 

Komplement till vård- och omsorgsnämndens yttrande 
Ett komplement till vård och omsorgsnämndens yttrande är att det av förarbeten till 
regeringens proposition framgår att kommuner redan idag höjer *minimibeloppet i 
skälig omfattning för den enskilde som på grund av särskilda omständigheter 
varaktigt har ett behov. Exempel på kostnader som höjer minimibeloppet är vård -
och omsorgs måltidskostnader, kostnader för god man och fördyrade resekostnader.  

*Minimibeloppet plus faktiska boendekostnader = förbehållsbelopp 

 

Att höja förbehållsbeloppet utöver vad som är reglerat i lag är att gå utöver skälig 
levnadsnivå för vissa, dock inte för alla inkomstgrupper vilket förvaltningens 
kartläggning visar. För varje person som får en insats från kommunens vård och 
omsorg görs en individuell beräkning för att räkna ut hans/hennes avgiftsutrymme. 
Minimibeloppet som används för att räkna fram vad var och en kan betala i avgift för 
sin vård -och omsorg i kommunen utgår från Konsumentverkets beräkningar. 
”Denna nivå innebär varken existensminimum med utgifter endast för det absolut 
nödvändigaste eller en överflödskonsumtion, utan en rimlig konsumtionsstandard av 
de varor och tjänster som man vanligen behöver för att klara vardagen i dagens 
samhälle.” Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 

 
Vid positivt avgiftsutrymme påverkas privatekonomin positivt av en höjning 
Personen i motionens exempel antas ha ett visst positivt avgiftsutrymme till exempel 
1000 kr och betalar då 1000 kronor i avgift. Då hemtjänstavgiften för särskilt boende 
är 2125 kr dvs enligt maxtaxetaket subventionerar nämnden avgiften med 1125 
kronor i månaden. Med ett höjt förbehållsbelopp på 500 kronor skulle samma person 
minska sin avgift med 500 kronor i månaden. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 135 forts. 

 

Samma effekt blir det för de som har en högre inkomst och ett avgiftsutrymme som 
överstiger maxtaxebeloppet med 500 kronor och alltså har en högre 
betalningsförmåga. Båda grupperna skulle få en minskad avgift vilket påverkar deras 
ekonomi positivt. 

 

Den som har negativt avgiftsutrymme får ingen positiv effekt på sin 
privatekonomi 
Det finns en grupp vars ekonomi inte förbättras av ett förhöjt förbehållsbelopp. Det 
är personer som har ett negativt avgiftsutrymme. Hela avgiften reduceras och därför 
får ett förhöjt förbehållsbelopp som ju används just för att räkna fram 
avgiftsutrymmet eller betalningsförmågan inte någon förbättring av ekonomin. De 
får bara ett ännu större negativt avgiftsutrymme. 

Vid en manuell granskning av 55 boendes avgiftsutrymme så ser fördelningen ut 
enligt följande: 

42 % har ett negativt avgiftsutrymme 

48 % har ett positivt avgiftsutrymme som är mindre än maxtaxebeloppet 10 % har 
ett avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet 

Urvalet är gjort på boende på två av de fyra särskilda boenden och visar att en stor 
del har ett negativt avgiftsutrymme vars ekonomi inte skulle förbättras av förslaget. 

 

Individuellt förhöjt förbehållsbelopp 
Enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 8 ska kommunen höja minimibeloppet i skälig 
omfattning om den enskilde har extra eller förhöjda omkostnader. 

Förhöjt förbehållsbelopp för matkostnader 

Minimibeloppet för livsmedelskostnader täcker inte de extra kostnaderna för den 
som behöver köpa sin mat av kommunen. Förbehållsbeloppet höjs därför med 
mellanskillnaden mellan de två posterna f.n. 1174 kr per månad för de som bor i 
särskilt boende. Även för personer i ordinärt boende med matdistribution höjs 
förbehållsbeloppet. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 135 forts. 

 

Förhöjt förbehållsbelopp för merkostnader p.g.a. funktionshinder 

Den som kan visa att den har kostnader till följd av sin funktionsnedsättning som 
inte täcks av merkostnadsersättning från SFB kan ansöka om förhöjt 
förbehållsbelopp. Det ska vara särskilda, varaktiga omständigheter där kostnaden 
överstiger 200 kr/månad till exempel för den som har kostnader för god man, 
specialkost, rehabilitering eller underhållskostnad för barn.  

Kommunen har ingen skyldighet att betala ut kontanter om avgiftsutrymmet är 
negativt men har alltså en skyldighet att höja det individuella förbehållsbeloppet om 
den enskilde har fördyrande omkostnader. 

Den enskilde kan alltid överklaga avgiftsbeslut med förvaltningsbesvär. 

Det finns kommuner som valt alternativet att subventionera hyra och 
måltidskostnader vilket påverkar den enskildes ekonomi positivt. 

Ekonomiska konsekvenser 
En generell höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor skulle innebära ett 
inkomstbortfall på drygt 1, 3 miljoner kronor per år för vård och omsorgsnämnden. 

Beräkningen bygger på en manuell simulering och överslagsberäkning och är inte 
exakta. 

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 
Kommunens taxor och avgifter revideras årligen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 135 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 129/2021, handlingsid: Ks 2021.3875. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige § 149/2020: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 280/2020: 

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

 

Vård och omsorgsnämnden § 20/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för den 
gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av vård -och 
omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt förbehållsbelopp, enligt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2021:   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till förvaltningen 
för fördjupad beredning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för den 
gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av vård -och 
omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt förbehållsbelopp, enligt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen. 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 135 forts. 

Kommunstyrelsen § 129/2021: 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Inger Åbonde (S) med flera yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Marianne Åkerblad (M) med flera yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Leif Sandberg (C) tilläggsyrkar att - om motionen vinner bifall i kommunfullmäktige -
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att följa upp utfallet av det 
förhöjda förbehållsbeloppet senast vid tertialbokslut 2 2022. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till Leif Sandbergs (C) yrkande. 

Beslutsgång 1 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

Votering begärs och följande beslutsgång fastställs: 

Ja-röst för avslag på motionen. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

Omröstning 
Med 22 nej-röster mot 18 ja-röster beslutat kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Kristin Skoog (S), Axel Olsson (S), Tina Bergström-
Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund (V), Solveig Falk 
(MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Anders 
Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson 
(SD), Birger Hörberger (SD) och Jan Gustafsson (SD). 

Ja-röster: Alexander Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Per Jeppsson 
(M) Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg (C), Magnus 
Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), 
Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD). 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
6 december 2021 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 135 forts. 

Beslutsgång 2 (Leif Sandbergs (C) tilläggsyrkande) 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Leif Sandbergs (C) tilläggsyrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Inger Åbonde (S) 

Mona Nihlén (V) 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Balanslista/Patrik Månehall 
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