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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 6

Dnr VON 2022/21

Revisionsplan Tomelilla kommun 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna antog på sitt sammanträde den 15 februari 2022 revisionsplan för 2022
och beslutade att skicka en förkortad version av densamma till samtliga nämnder för
information. Som framgår av planen är det granskningen av kommunens
krisledningshantering och beredskap som riktas direkt mot vård och
omsorgsnämnden.
Revisorerna kommer även följa upp de fördjupade granskningar som genomfördes
2020. Ingen av dessa var direkt riktad mot vård och omsorgsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-04, handlingsid: Von
2022.143
Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun,
handlingsid: Von 2022.135
SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid:
Von 2022.136
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 februari 2022

Rev § 7

Dnr REV 2021/5

Riskanalys och Revisionsplan 2022 för
Tomelilla kommun
Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande
-

Att anta revisionsplan för 2022.

-

Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års
fördjupade granskningar.

-

Att skicka den förkortade versionen av revisionsplanen för kännedom till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, TomelillaYstad-Sjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt
valnämnden.

Ärendebeskrivning

Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen redovisas
planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 2022 samt vad
som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen och valet av
granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen på den grundläggande granskning som
genomförts 2021 av kommunstyrelsen och samtliga nämnder och de riskanalyser
som därefter utarbetats för de samma.
Revisorerna genomförde riskanalys för 2022 den 14 december 2021 och beslutade att
ge KPMG AB i uppdrag att sammanträdet 18 januari 2022 utarbeta ett förslag till
revisionsplan samt projektbeskrivningar för 2022.På grund av sjukdom fick beslutet
flyttas fram till dagens sammanträde.
Förutom revisionsplanen finns utkast till projektbeskrivningar för årets planerade
fördjupade granskningar också framtagna av KPMG AB till dagens sammanträde.
Om budgeten tillåter kan beslut om ytterligare någon granskning fattas under året.

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 februari 2022

§ 7 forts
Revisorerna i Tomelilla kommer även under 2022 medverka i en granskning som
kommer att samordnas av Region Skånes revisionskontor och utföras av KomRed
AB gällande effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Granskningen
kommer ingå som en del av ansvarsprövningen för 2022.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar följande
-

Att anta revisionsplan för 2022.

-

Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av kommunens
krishantering och beredskap, granskning av direktupphandling, granskning av
samverkan mellan skola och socialtjänst, granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut samt uppföljningsgranskning av 2020-års
fördjupade granskningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-02-03, handlingsid: Rev
2022.50
SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, handlingsid: Rev 2022.51
SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid:
Rev 2022.52
Projektplan: Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut –
Tomelilla, handlingsid: Rev 2022.47
Projektplan: Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst - Tomelilla
kommun, handlingsid: Rev 2022.45
Projektplan: Uppföljning av 2020 års granskningar, handlingsid: Rev 2022.46
Projektplan: Granskning av direktupphandling - Tomelilla kommun, handlingsid: Rev
2022.43
Projektplan: Kommunens krishantering och beredskap – Tomelilla kommun,
handlingsid: Rev 2022.44

Justerandes sign
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Revisorerna
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 februari 2022

§ 7 forts

Tidigare behandling

14 december 2021, Revisorerna § 68/2021 Riskanalys och Revisionsplan 2022
för Tomelilla kommun
Revisorerna beslutar utifrån dagens genomförda riskanalys att ge KPMG AB i
uppdrag att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till revisionsplan samt
projektbeskrivningar för 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på att den förkortade versionen av revisionsplanen
skickas till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden, Tomelilla-YstadSjöbo överförmyndarnämnd, kultur- och fritidsnämnden samt valnämnden för
kännedom.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt UllaChristina Lidbergs yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tomelilla Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd
Valnämnden

Justerandes sign
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1. REVISORERNAS UPPDRAG
Revisorernas uppdrag och roll

Revisionsprocessen

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte kapitel.
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens/nämndernas
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer
eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt
kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i de juridiska
personerna.

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under
ett revisionsår, från riskanalys och planering av granskningsinsatser till
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i
fyra delar – planera, granska, avrapportera och bedöma. Revisorerna har
ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de granskningar m.m.
som ska genomföras av de sakkunniga.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig om
detta till fullmäktige inför dess beslut i ansvarsfrågan. I enlighet med KL
prövar revisorerna om:
- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna är rättvisande och
- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över
tiden i det praktiska revisionsarbetet.
Revisorerna lyder direkt under fullmäktige med ett årligt anslag. För
revisorerna gäller ett av fullmäktige fastställt reglemente.
Revisorerna har interna sammanträden och träffar med fullmäktiges
presidium, regionstyrelsen och nämnderna. Möten hålls också löpande
med ledande tjänstepersoner. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom
riktade utbildningsinsatser, studiebesök, deltagande i seminarier,
konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner och regioner.
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1. REVISORERNAS UPPDRAG (FORTS)
Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna process
beaktar revisorerna information som inhämtas från andra revisorer inom
regionens verksamhet – lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i regionens
företag, revisorer i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund
med flera. Informationen har betydelse för att revisorerna ska kunna pröva
med en helhetssyn dvs. hela den kommunala verksamheten.
Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form
av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret
såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för
enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten.
Sakkunniga
Revisorerna och lekmannarevisorerna ska biträdas av sakkunniga i den
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
Begreppet sakkunnig används för yrkesrevisor eller annan specialist som
biträder förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer, dvs. arbetar på deras
uppdrag.
Sakkunniga är kommunala yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer eller
andra specialister inom kommunal verksamhet. De sakkunniga ska enligt
kommunallagen ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av kommunal
verksamhet och revision. Det innebär teoretiska kunskaper och
metodkunskaper om bl.a. ekonomi, förvaltning, organisation, styrning och
intern kontroll och/eller om de verksamheter, processer eller funktioner
som revisionen granskar. Sakkunniga ska tillämpa god revisionssed i
kommunal verksamhet.
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2. REVISIONSPLAN 2022

3
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2. REVISIONSPLAN 2022
Fördjupade granskningar

Granskningar

Ansvarig nämnd

Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen

Granskning av samverkan kring barn som far illa eller är i riskzonen

Familjenämnden

Granskning av kommunens krisledningshantering och beredskap

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden

Granskning av direktupphandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av 2020 års granskningar

Urval av nämnder

Ev. tillkommande granskning beslutas under året

 Dialog med företrädare för nämnd/förvaltning görs under hösten inom ramen för den grundläggande granskningen
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This proposal is made by KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
This proposal is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract and to the satisfactory completion by KPMG AB of applicable client and engagement acceptance
procedures, including independence and conflict of interest checks.
KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to
obligate or bind any member firm.”
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name
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Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2022/2
Datum 25 mars 2022

Dialoger och informationsärenden Von
2022-03-31
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 14 april
Program för dagen redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-25
Vård och omsorgsnämndens måldag 2022, handlingsid: Von 2022.160
Stöd och omsorg

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

2 (2)
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Vård och omsorgsnämndens måldag
Tid: 14 april 2022 kl 8.30-15.15 (ca 16.30 för Vonau)
Plats: Brösarps Gästis

Program
Tid
8.30-09.00
9.00-9.20

12.00-13.00
13.00- 13.30
13.30-14.30
14.30-14.45

Aktivitet
Samling och kaffe med hembakad fralla
Ordförande och socialchef hälsar välkomna och
berättar bland annat om programmet för dagen
LSS
Lagstiftning, NPF och presentation verksamhet –
utmaningar och möjligheter
Hemsjukvård
Verksamhetspresentation -utmaningar och
möjligheter
Bensträckare och lite frisk luft
Äldreomsorg
Teknik och digitaliseringens möjligheter och
utmaningar
Utmaningar och analys
Vård och omsorgsnämndens mål 2023,
gruppdiskussioner
Lunch
Fortsatta gruppdiskussioner mål 2023
Redovisning av gruppdiskussioner
Summering av dagen och avslutning

14.45-15.15
15.15-ca
16.30

Eftermiddagskaffe med hembakad kaka
Sammanträde vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott

9.20-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45

10.45-11.00
11.00-12.00

Välkomna

Marianne Åkerblad

Camilla Andersson

Ordförande

Socialchef

15

Ansvarig
Samtliga
Marianne Åkerblad, Camilla
Andersson
Angelica Michanek
Linda Almgren
Natalia Baginska
Birgitta Brorsson

Mikael Green

Camilla Andersson, Patrik Sikt
Samtliga
Samtliga
Samtliga
Samtliga
Marianne Åkerblad, Camilla
Andersson
Samtliga
Vonau, nämndsekreterare,
socialchef, omsorgschef

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 7

Dnr VON 2022/25

Beställning av lägenheter för att
tillgodose behovet av bostäder med
särskild service enligt LSS
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att hos Österlenhem beställa fjorton (14)
lägenheter för brukare i behov av bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387)

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnden har skyldighet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade(1993:387 LSS) att tillhandahålla bostad med särskild service för de
brukare som anses ha behov av detta, vuxna såväl som barn.
Bostad med särskild service är till för personer som omfattas av personkretsen och
inte klarar eget boende eller barn med så omfattande behov, att de inte kan bo i
föräldrahemmet.
Det som ingår i bostad med särskild service är gruppbostad, servicebostad och
annan särskilt anpassad bostad. De två förstnämnda boendeformerna innefattar fast
bemanning och kan benämnas bostad med särskild service för vuxna. I
insatsen bostad med särskild service ingår enligt 9 e § LSS också omvårdnad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
För samtliga alternativ så krävs det att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den
enskildes privata och permanenta hem och att den inte skall ha en institutionell
prägel. Dessutom innebär ett boende i "bostad med särskild service" enligt LSS att
omvårdnad skall ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att
tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Gruppbostad och servicebostad är att
betrakta som bostäder med särskild service och kan jämföras med särskilt boende
enligt socialtjänstlagen. På grund av den offentligrättsliga regleringen, kan inte
boendet helt och hållet jämställas med ett vanligt hyresförhållande.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 7 forts
Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer med så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. De gemensamma utrymmena ska ligga i direkt eller nära anslutning till
den egna lägenheten och vara lätta att nå. Antal boende bör vara litet, enligt
Socialstyrelsen tre till fem lägenheter. Ytterligare någon boende kan accepteras under
förutsättning att samtliga boende tillförsäkras goda levnadsvillkor. På gruppbostaden
ska de boende få hela sitt stödbehov tillgodosett både fysiskt, psykiskt och socialt,
dygnet runt, utifrån sina individuella behov och önskemål.
En servicebostad har stora likheter med ett gruppboende men kan bestå av fler
lägenheter än på gruppboende. Det är en mellanform mellan ett helt självständigt
boende och en lägenhet i gruppbostad. Där ska finnas tillgång till gemensam service
och fast anställd personal. Boendet ska erbjuda individuellt dygnet-runt stöd i
hemmet. Den största skillnaden jämfört med gruppbostad är att den inte tillgodoser
individuella behov av socialt stöd som till exempel ledsagning och kontaktperson.
Boendeformen ”särskilt anpassad bostad” är en lägenhet med viss grundanpassning
men utan personalbemanning.
Vård och omsorgsnämnden har behov av att kunna tillgodose ytterligare brukares
behov av bostad med särskild service och gruppbostad.
Utifrån nuvarande behov så har två beslut inte verkställts och har fått vänta som
längst 221 dagar fram till 211231. I dessa riskerar vård och omsorgsnämnden viten då
besluten ska verkställas inom 3 månader från beslut. Ytterligare tre har fått
förhandsbesked dvs personer som vill flytta till Tomelilla och har rätt till LSS insatser
i vår kommun. Utöver dessa så pågår det 4 utredningar om boende.
Inom en femårsperiod kan ytterligare 13 ansökningar bli aktuella, kommuninvånare
som redan idag har insatser enligt LSS. Verksamheten beräknar att en handfull som
idag har bostad med särskild service, kan komma att flytta ut i egna lägenheter där
inte dygnet-runt stöd kommer att behövas längre.
Sammanfattningsvis har 9 personer ett behov av bostad särskild service/gruppbostad
i närtid och om 5 år ytterligare behov av 8 lägenheter.
Idag förhyr vi fem gruppbostäder/bostad med särskild service, två av Österlenhem
och 3 av en privat aktör. Vid ett förhållande där vi står med överskott så är avsikten
att i första hand säga upp kontrakten med den privata aktören.
Ekonomiska konsekvenser
En plats kostar ca 850 000 kr. 14 platser skulle då kosta 11 900 000 i drift.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 7 forts
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
När beställning av lägenheter skett kommer nämnden fortlöpande informeras om
den vidare processen.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att hos Österlenhem beställa fjorton (14)
lägenheter för brukare i behov av bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-02-23, handlingsid: Von
2022.144
_________

Beslutet skickas till:
Österlenhem AB
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 8

Dnr VON 2022/24

Hyror för särskilt boende och bostad med
särskild service samt hyrestak 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror för särskilt boende från 1 april
2022.

Lägenheter i bostad med särskild service enligt LSS som överstiger hyrestaket räknas
upp med 2,2% med Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Övriga lägenheter i bostad med särskild service räknas upp med 2,2% med
Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Lägenheter i särskilt boende räknas upp med 2,2% med Österlenhems
hyreshöjningar som riktpunkt.

Ärendebeskrivning

Lägenheter i särskilt boende räknas upp
Enligt beslut fattat av Vård och omsorgsnämnden 2016 ska en årlig hyreshöjning ske
från den 1 april med riktpunkt på Österlenhems hyreshöjningar för lägenheter i
särskilt boende.
Hyreshöjningen 2022 blir 2,2 %.
Hyreshöjning för hyror i LSS bostäder som ligger under 6 500 kronor
Nämnden har tre gruppboende med totalt 16 lägenheter och en servicebostad med
14 lägenheter. Av dessa 30 lägenheter har 12 en hyra som överstiger hyrestaket.
De lägenheter som understiger hyrestaket räknas upp med 2,2% med Österlenhems
hyreshöjningar som riktpunkt.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 8 forts
Hyrestak för lägenheter i bostad med särskild service enligt LSS med en hyra
på över 6 670 kr/månad
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2019, Von § 12/2019, att från
och med 2019-04-01 införa ett hyrestak (högsta hyresnivå) uppgående till 6500 kr per
månad för kommunens bostäder med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vård och omsorgsnämnden beslutade
samtidigt att årligen per den 1 april indexjustera hyrestaket (högsta hyresnivån) enligt
förändringarna i konsumentprisindex. För 2021 räknades hyrestaket upp med 86 kr
till 6670 kr. Förändringen i KPI för januari 2022 uppgick till 3,4 procent.
Förvaltningen föreslår att hyrestaket för 2022 räknas upp enligt Österlenhems
hyreshöjningar på 2,2% Hyrestaket kommer då att bli 6 817 kr (6670 x 1,022) för
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär hyresintäkter i nivå med antagen internbudget för 2022.
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
Hyrorna justeras en gång per år. Ingen ytterligare uppföljning är aktuell.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror för särskilt boende från 1 april
2022.
Lägenheter i bostad med särskild service enligt LSS som överstiger hyrestaket räknas
upp med 2,2% med Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Övriga lägenheter i bostad med särskild service räknas upp med 2,2% med
Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Lägenheter i särskilt boende räknas upp med 2,2% med Österlenhems
hyreshöjningar som riktpunkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Jonas Svensson 2022-03-08, handlingsid: von
2022.145
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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Vonau § 9

Dnr VON 2021/19

Årsredovisning 2021 vård och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2021 och att
lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen består av två huvuddelar. Förvaltningsberättelse och
Verksamhetsanalys.
I förvaltningsberättelsen redogörs för styrning och uppföljning av verksamheten.
Verksamheten redogör för hur man arbetat med att uppnå visionen och för att
uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner.
I verksamhetsanalysen redogörs för det ekonomiska utfallet, framtiden, nämndens
ansvarsområden, väsentliga händelser under året samt slutligen görs en
verksamhetsuppföljning där den interna kontrollen, avtalen med privata utförare och
nämndens mål följs upp.
Vård och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 440 tkr. Årets investeringar
blev 1 042 tkr lägre än budget beroende på att kostnaderna för införandet av nytt
verksamhetssystem flyttades fram till 2022.
Måluppföljningen visar att samtliga mål för 2021 har uppfyllts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna årsredovisningen bedöms inte få några ekonomiska
konsekvenser. Nämnden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2021.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 9 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Nästa uppföljning sker efter första tertialet 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2021 och att
lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-02-21, handlingsid: Von
2022.148
Årsredovisning 2021 för vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2022.147
Presentation VoO-nämnd bokslut – 2021, handlingsid: Von 2022.146
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Förvaltningsberättelse
Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten
Vision
Hur arbetar vi för att uppnå visionen?
•

Den interna verksamheten har ett arbete att bättre och samlat möta förutsättningen
att äldreomsorgen är konkurrensutsatt i hög utsträckning. Genom att samverka i
högre grad enheter emellan kan kvaliteten och effektiviteten öka.

•

På Grön- arena gård utgår aktiviteterna från djur, natur och trädgård. Det finns
drivbänkar att odla i, hästar att rykta, kaniner och katter klappa, höns att mata, och
andra aktiviteter för hålla i ordning miljön på gården.

•

Genom framtida medborgardialoger tas kommuninvånarnas engagemang och
inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service.

Livskvalitetsprogrammet
Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner?
•

Vård och omsorgsnämndens verksamhet har planerat för en testbädd för att pröva
en ny digital plattform för att bättre kunna möta brukarnas behov av tillsyn.
Testbädden är fortfarande inte i drift men planeras starta under första kvartalet
2022. Projektet genomförs tillsammans med företaget Camanio AB.

•

Verksamheten använder en stor del fordon och inför utbyte görs noggranna
övervägningar av vilket drivmedel som ska användas. Vid fel användande av fordon
kan även den mest miljövänliga bil få negativa konsekvenser för miljön om det inte
går att fylla på drivmedel där den används. Verksamheten har samlat bilfrågorna för
att bättre kunna följa användande och utbyten. I samband med utveckling av nya
verksamhetslokaler är frågan med på agendan för planering av laddningsstruktur
för elbilar.

•

Verksamheten använder överkapacitet inom de särskilda boendena till att sälja
platser till grannkommunen Ystad som i sin tur har en brist på lägenheter.
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Verksamhetsanalyser
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomi
Intäkter och kostnader (tkr)

Bokslut Bokslut
2020
2021

Budget Budget2021 avvikelse

Intäkter

112 373 110 875

102 632

8 243

Kostnader

-345 387 -356 283 -348 480

-7 803

Summa

-233 014 -245 408 -245 848

440

Nettokostnader i detalj (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Vård- och omsorgsnämnd

-393

-363

-425

62

Omsorgspeng

-155 -157 202 -163 383
362

6 181

Ledning och myndighet

-20 786

-28 594

-31 623

3 029

LSS-verksamhet

-18 355

-19 171

-12 340

-6 831

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel

-28 449

-29 842

-30 677

835

Hemtjänst

-4 114

-3 136

-1 853

-1 283

Särskilt boende

-5 555

-7 100

-1 553

-1 553

-233 014 -245 408 -245 848

440

Summa nettokostnader

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 440 tkr. Nämnden har getts
kompensation med 4Mkr för ökade kostnader med anledning av Corona-pandemin. Dessa
kostnader bestod av personalkostnader, skyddsutrustning och extra städning.
Ledning och Myndighet har ett överskott vilket bland annat beror på vakanta tjänster samt
ej nyttjad buffert för oförutsedda kostnader.
Vård och omsorgsnämndens politiska verksamhet har ett överskott på 62 tkr vid årets slut.
Externa placeringar och personlig assistans som finns under Omsorgspengen har negativa
avvikelser från budget men andra poster väger upp detta så totalt sett en positiv avvikelse;
mindre volymer är den största positiva avvikelsen.
De olika verksamhetsområdena inom LSS har ett sammanlagt underskott på 6 831 tkr. Det
underskottet ger inte en helt rättvisande bild då det finns poster under Omsorgspengen
som tillhör LSS-verksamheten. Bokslutet summerat per verksamhet visar på ett underskott
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för LSS-verksamheten på -3 831 tkr. Främst är det gruppboendena som har underskott och
som beror på överkostnader relaterat till kommunens satsning på ”heltid som norm”.
Både inom LSS som äldreomsorg har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt är det
svårt att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i verksamheten. Det
ger en ökad kostnad trots att verksamhetens behov av bemanning inte är täckt. Flera olika
åtgärder provas för att hitta kostnadseffektiva scheman som bygger på verksamhetens
behov. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som volymerna minskar,
parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, har medfört högre
personalkostnader än budget.
Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel har ett överskott på 834 tkr. Det är främst
budgeten för Tekniska hjälpmedel som har överskott.
Inom hemtjänsten har trenden med lägre volymer brutits, totalt drygt 3000 fler timmar
2021 än året innan. Brösarps hemtjänst har den största ökningen. Inom särskilt boende
minskar volymerna; totalt drygt 3400 färre dygn 2021 än året innan. Antalet dygn på
korttidsboende har dock ökat med 500 dygn från 2020.
Äldreomsorgen som helhet har ett underskott på -974 tkr vilket beror på högre
personalkostnader än budget.
Investeringar (tkr)

Bokslut Bokslut Budget Budget2020
2021
2021 avvikelse

Inventarier, vård och omsorg

-660

-1 458

-2 500

1 042

Summa investeringar

-660

-1 458

-2 500

1 042

Årets investeringar blev 1 042 tkr lägre än budget beroende på att kostnaderna för
införandet av nytt verksamhetssystem skjuts fram till 2022.

Framtid
Covid-19 kommer fortsatt påverka verksamheten under 2022. Enheterna fortsätter att
löpande följa utvecklingen och anpassa verksamhet efter rådande omständigheter och
samtidigt uppmärksamma psykisk ohälsa för de som upplevt en hög grad av isolering.
Verksamheten räknar med att kunna ta del av satsningar mot äldreområdet även 2022.
Äldreomsorgslyftet kvarstår men är hälften så stort som 2021. Satsningarna används till
återstående kompetensförstärkning av basutbildningar i vård och omsorgsprogrammet men
också på att att utbilda specialistundersköterskor i äldreomsorgen.
Fortsatt utveckling av utbildningsportalen där utbildningar skapas eller samlas. Inom ramen
för särskild satsning på äldreomsorgen kan medarbetarna inom ramen för
äldreomsorgslyftet ta del av ett stort antal utbildningar för sin kompetensutveckling.
Tillsynskamerorna är i drift och kan nu användas för tillsyn som inte behöver fysisk
närvaro inte krävs.
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Digitala inköp har införts inom hemtjänsten. En nödvändig åtgärd med anledning av
pandemin som gjort att hanteringen digitaliserats snabbare än planerat. Hanteringen
medger verksamheten mer tid för att planera för inköpet och avlastar onödig belastning ur
ett arbetsmiljöperspektiv. Det gör också brukarna mer delaktiga då man digitalt kan välja
produkter i stället för att hemtjänsten själva gör urvalet i butiken.
Från och med november 2021 driver kommunen korttidsvistelse för barn och unga inom
LSS på hemmaplan. Verksamheten är fortfarande under uppstart och utveckling pågår.
Behov av fler boendeplatser inom LSS är stort, planering för att möta det är prioriterat
2022 och framåt.
Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad
involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner
förbättras för att det ska bli enklare att följa resultat och kvalitet.
De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer,
få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och
underlätta för medborgaren framöver där för måste det prioriteras i allt högre grad.
På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja vilket ställer stora
krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och
föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att
göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande.
Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar. hög grad av helhetssyn bland
ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar.
Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare
framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och hitta strategier för att lyckas.

Ansvarsområde
•

Myndighetsutövning enligt SoL och LSS

•

Träffpunkter

•

Hemtjänst, personlig omsorg, service, ledsagning, avlösning, trygghetslarm

•

Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa

•

Särskilt boende för äldre

•

Korttidsboende och växelvård

•

Anhörigstöd- öppen verksamhet, gruppverksamhet, individuellt stöd

•

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
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•

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

•

LSS kontaktperson och ledsagare

•

Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel

Väsentliga händelser
•

Pandemin med Covid-19 har påverkat all verksamhet inom Vård och
omsorgsnämnden. En tung uppgift med att bemanna verksamheten för att säkra
insatser mot brukarna har behövt och tagit ett stort utrymme.

•

Stor satsning på kompetensutveckling, så som utbildning till undersköterskor,
specialistundersköterskor, dokumentationsutbildning.

•

Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet och det har varit
värdefullt med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplas samman med
frivilliga resurser, för exempelvis matinköp.

•

Enheterna kunde på samma sätt som 2020 tyvärr inte heller 2021 ta emot
ferieungdomar.

•

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utvecklas löpande och utbildning
i användandet har prioriterats. Processer och rutiner finns tillgänglig för alla
medarbetare direkt i mobiler eller andra digitala verktyg.

Verksamhetsuppföljning
Med anledning av minskade volymer inom särskilt boende har verksamheten minskat
antalet platser genom att stänga ner en avdelning på Norrevång och åter samlat
korttidsplatserna i en mindre enhet. Korttidsplatserna finns från och med juni på
Brinkehem i Brösarp. Vid toppar framför allt under vintern har behovet av fler platser
möts upp av att tomma permanenta lägenheter använts. Verksamheten har inte haft
betalningsansvar, för ej hemtagna patienter, till Regionen de senaste åren. Kommunen har
också kunna sälja boendeplatser till Ystad kommun som tvärt emot Tomelilla har brist på
säbo-platser.
Uppstart av Korttidsvistelse LSS barn och unga som tidigare verkställts i Ystad och till del i
Simrishamn är nu i egen drift i Tomelilla sedan november.
På grund av pandemin så har verksamheten inte kunna nyttjat Grön -arena gård i så hög
utsträckning som var planerat men daglig verksamhet har varit där kontinuerligt en gång
per vecka.
Arbetet med heltid som norm tar och kommer fortsatt ta mycket tid och kraft.
Uppföljningar av kostnader, schemaplanering och bemanning. Det är en lärandeprocess
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som verksamheterna genomgår, vilket kräver mycket av både medarbetare, chefer och
Rekryterings och bemanningsenheten (ROB).
Pandemin påverkade verksamheten till stor del. Personalen inom vård och omsorg, som
arbetar med de mest utsatta i riskgrupperna gjorde ett fantastiskt arbete med att skydda
våra brukare från smitta. Genom att ta ansvar för basal hygien och vid misstanke om
smitta, har de föredömligt anpassat skyddsutrustning och arbetssätt. Inom LSS och
äldreomsorg så har en mycket hög andel av de tillsvidareanställda medarbetarna formell
kompetens för arbetet och den höga andelen är en framgångsfaktor även i detta
sammanhang.
Pandemin hade också en positiv effekt på implementeringen av digitala hjälpmedel.
Baspersonalen använde läsplattor tillsammans med boende och brukare för att ex.
kommunicera med anhöriga, för aktivering och för digitala inköp. Både interna och externa
möten var i större utsträckning digitala, vilket ökat personalens digitala kompetens.
Intern kontroll
Verksamhetens samlade bedömning av internkontrollen, är att man inte kunnat genomföra
granskningar i vissa delar utifrån rådande pandemi och den arbetsbelastning det lett till i
verksamheten.
Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser har
rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig. Ett remissförfarande har införts vid
inskrivning som minskat risken för att kommunen tar över patienter som tillhör regionen.
På övriga riskområden har direktåtgärder satts in då planerade åtgärder inte kunnat
genomföras eller inte varit tillräckliga. Utredning och återkoppling vid klagomål har
förbättrats och hanteras enligt nämndens rutiner under hösten, så att den klagande får
komma till tals med ansvarig chef och att utredningarna dokumenteras.
De flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende känner väl till
rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är dock alltför få händelser som
rapporteras. Satsning på utbildningsinsatser har prioriterats och genomförts.
Privata utförare
Avtalsuppföljning med Tunstall Nordic
Tre driftsstörningar har rapporterats från Tunstall under perioden 1 januari till och med 30
augusti. Orsaken vid ett tillfälle (29 maj) var en omfattande driftsstörning i hela Europa för
Tele2. Längst varade driftsstörningen i ca 7 timmar. Det har inte inkommit några klagomål
på att störningen har drabbat någon av vård och omsorgs användare och därmed varit en
störning men inget driftsstopp. Meddelande från Tunstall om störningar går direkt ut till
hemtjänstområdens larmtelefon så att dessa kan öka sin beredskap och vid behov ta
kontakt med de brukare som ofta larmar.
Inga avvikelser där larmanvändare har drabbats under störningarna eller vid andra tillfälle
har rapporterats under perioden. Hemtjänstområden har också svarat att de inte fått in
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några felanmälningar. En avvikelse är rapporterad, en person som larmade utan att få svar.
Vid kontroll visade det sig att larmet slutat fungera och hemtjänsten installerade då ett nytt.
Sammantaget visar uppföljningen att tjänsten som Tunstall levererar uppfyller kraven enligt
avtalet.
Avtal med Förenade Care om driften av Byavången/ Centrum och Valkyrian/Söder.
Uppföljning av de två avtalsområdena samt motsvarande uppföljning på egenregins
område har skett. Uppföljningen visar att ordinarie personal på samtliga verksamheter har
god kännedom om sin skyldighet att rapportera sociala avvikelser enligt Lex Sarah. Det
framgår av den enkät som besvarats av personal, hos både entreprenör och egenregi.
Några vikarier som fått samma fråga svarar så här; ”Jag är ganska säker på att jag har fått
information om hur jag ska göra för att rapportera avvikelser och Lex Sarah men det har
aldrig hänt att jag har behövt göra en därför har jag inte direkt lagt det på minnet. Men jag
ska ta reda på hur man gör så att jag vet.” Den kommentaren får vara representativ för
gruppen vikarier. De får informationen vid introduktion tillsammans med en mängd annan
information.
Trots god kännedom om rapporteringsskyldigheten så rapporteras inte alla händelser på det
sociala området Ansvariga chefer hos entreprenören beskriver i sin halvårsberättelse just
detta vilket även egenregins chefer bekräftar. Inspektionen för vård och omsorg( IVO) gör
samma slutsatser i sina tillsynsrapporter att avvikelser som rör insatser som socialtjänsten
tillhandahåller inte alltid rapporteras. Det kan handla om att personalen inte rapporterar när
de missar en matleverans, eller när de förbiser den enskildes behov av dubbelbemanning,
det vill säga uteblivna eller fel utförda insatser. Det IVO beskriver om att avvikelser på det
sociala området inte alltid rapporteras är alltså ett nationellt problemområde.
Uppföljningen visar att områden inom den sociala omsorgen som planen fokuserar på är
förbättringsområde för i stort sett samtliga verksamheter, både entreprenör och egenregin.
Uppföljningen visar också att orsaksutredningen av händelser behöver ha fokus på
organisatoriska brister och inte enskilda medarbetare. Detta kan vara en orsak till att
händelser inte rapporteras i större utsträckning, tidsbrist kan vara en annan.
Det finns en risk att äldre, eller yngre brukare inte får sina behov tillgodosedda om
samordningen brister mellan olika enheter. Av undersökningen framgår dock att
samordningen och rapportering mellan natt och dag/kväll i ordinärt boende brukar fungera
bra. Under sommaren med många vikarier har det dock fungerat sämre på vissa håll och
några svarande har kommenterat att det beror på språkliga brister och brister i kompetens.
Uppföljningen visar också på förbättringsområde när det gäller samverkan mellan
entreprenören och egenregin vid växelvård. Det som framkommer är att det kan brista hos
båda parter i koordination och kommunikation vid ankomst och avlämnande.
Uppföljningen har gjorts genom enkäter till personal som kunnat svara anonymt samt
granskning av avvikelser, Lex Sarah och utförardokumentation.

Årsredovisning 2021
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Måluppföljning
Nämndsmål

Bedömning

Hållbar utveckling
Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.
Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom
nämndens verksamheter breddas och fördjupas.
Trygghet och hälsa
Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.
Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.

Årsredovisning 2021

33

9

Vård och omsorg
Ekonomisk redovisning

och nyckeltal
2021
34

Resultat 2021
Ekonomi(tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Budgeterad nettokostnad
Budgetavvikelse

Jan - Dec 2020 Jan - Dec 2021
112 373
110 875
-344 994
-356 283
-232 621
-245 408
-232 839
-245 848
218
440

Investeringar
Budgeterade investeringar
Budgetavvikelse

-660
-2500
1840
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-1458
-2500
1042

Resultat per verksamhet
Verksamhet

Redovisat tkr Budget tkr Avvikelse tkr
2021
2021
2021

Ledning och
gemensamt
10000Förtroendev.ersättning
Gemensam
70000 administration

363

425

62

28662

33011

4349

29025

33436

4411

Äldreomsorg
Korttidsbo
73300 SOL/växelvård

-496

1 371

1867

75700Vuxenvårdsenheten

4921

3629

-1292

78100Öppen verksamhet

903

1582

679

633
30 918
77 254
348
114 481

680
28 840
76 768
637
113 507

47
-2078
-486
289
-974

78400Anhörigstöd
78200Hemtjänst
78300Särskilt boende
78900Trygghetsboende
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Resultat per verksamhet
Verksamhet

Redovisat tkr 2021 Budget tkr 2021

Avvikelse tkr 2021

LSS-verksamhet
71100 Korttidsvistelse-LSS

3 182

71200Kontaktpersoner-LSS

4 360

1 178
-166

545

379

1 392

1 045

-347

71500Gruppbostäder LSS

24 377

22 331

-2 046

71600Externt vårdboende

11 209

10 682

-527

7 416

7 403

-13

71800Arbetskonsulent

508

717

209

71900Avlösare-LSS

330

0

-330

72000Ledsagare-LSS

723

641

-82

71400Korttidstillsyn-LSS

71700Daglig verksamhet LSS

72100Internatboende

71

500

429

72200Boendestöd LSS

2 862

2 352

-510

74800Pers assistans enl LSS

8 320

7 707

-613

11 123

10 111

-1 012

72 058

68 227

-3 831

8675

8645

-30

1609
19559
29843

2694
19338
30677

1085
-221
834

74900Pers assistans enl LASS
Hälso och sjukvård
73000Rehab
73100Tekniska hjälpmedel
73200Sjukvård
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Omsorgspeng 2021
Verksamhet

Redovisat tkr Budget tkr
2021
2021

7000

Omsorgspeng
Gemensam
70000 administration

Avvikelse
tkr 2021

157 202

163 383

6 181

68

1 388

1 320

2 480

4 360

1 880

-20

0

20

71500 Gruppbostäder LSS

19 315

21 539

2 224

71600 Externt vårdboende

11 209

10 682

-527

6 907

6 907

0

71

500

429

8 299

7 707

-592

11 085

10 085

-1 000

59 414

63 168

3 754

73300 Korttidsbo SOL/växelvård

3 305

1 771

-1 533

78200 Hemtjänst

27782

26987

-795

78300 Särskilt boende

66702

71457

4 756

97 788

100 216

2 428

71100 Korttidsvistelse-LSS
71400 Korttidstillsyn-LSS

71700 Daglig verksamhet LSS
72100 Internatboende
74800 Pers assistans enl LSS
74900 Pers assistans enl LASS
Delsumma LSSverksamhet

Delsumma Äldreomsorg
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Intäkter
Redovisat i tkr
Totalt

110875

Försäljning av verksamhet

68936

Momsersättning 7547
Driftsbidrag 9440
Bostadshyror 9801
Måltider och andra avgifter 11183
Omvårdnadsavgift
3762
Försäljning i verksamheten
206
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

62% av intäkterna utgörs av den ersättning egenregin i äldreomsorgen får i vår
resursfördelningsmodell och är alltså intern.
Drygt 22%, 25 mnkr utgörs av intäkter från brukarna.
Totala intäkterna täcker 31% av verksamhetens alla kostnader.
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Kostnader
Redovisat i tkr
0
Totalt
Bidrag
Måltider

100000

200000

300000

355914
535
7336

Övriga kostnader

25358

Lokalkostnader

22118

Personalkostnader

132175

Köp av verksamhet(inkl pers ass)

168392

Personalkostnaderna utgör 37% av de totala kostnaderna men vi har
köpt externt utförd verksamhet för 79,1 mnkr och intern verksamhet
för 69,3 mnkr. I köp av verksamhet ligger även färdtjänst 3,3 mnkr
och ersättning för personlig assistans med 20 mnkr. Övriga kostnader
utgörs av bilkostnader, material, system mm.
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400000

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro åren 2018 - 2021
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

2018maj juni
2019juli aug
2020
jan febr mars april
sept okt2021
nov dec

Medel/år

2018: 5,1%
2020: 9,9%

2019: 5,7%
2021: 10,06%
41

Hemtjänst
Hemtjänst beslutade timmar inkl delegerad hemsjukvård

Trenden med sjunkande antal beslutade timmar inom hemtjänsten bryts
då antalet timmar ökar från 2020.
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Hemtjänst
Hemtjänst brukare per månad

Hemtjänst beslutade timmar per brukare

Antal brukare har ökat något 2021 efter att ha
varit väldigt lågt antal brukare 2020.

….och beslutade timmar per brukare har också ökat
lite.
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Särskilt boende
Ersatta dygn per boende
25000

19756

20000

15000

10000

13266

8505

7830

19213

12383

7835
6516

5000

2020

2021

0
Norrevång

Brinkehem

Valkyrian
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Byavången

Korttidsboende

Antal dygn på korttidsboende
2995

2017

1919

2032

2018

2019

2140
1615

2020

2021

Antal dygn på korttidsboende har ökat från 2020:s
låga nivå.
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Växelboende

Antal dygn växelboende
928

2017

870

2018

793

2019

644

628

2020

2021

Behovet av växelvårdsplatser fortsätter minska.
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Befolkning 65 år och äldre
Befolkningstatistik
Åldersintervall

2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

65 - 79 år

2410

2457

2474

2529

2546

2606

80 - 84 år

415

420

449

458

491

511

85 - 89 år

281

276

280

280

265

273

90 - 105 år

135

136

140

149

161

164

3241

3289

3343

3416

3463

3554

Befolkningen i ålder 65-79 år har ökat med 5% sedan
2018 och över 80 år har ökat med 9% sammantaget.
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Lss-verksamhet
(rapportperiod oktober 2021)

45

30

47

49

33

31

23

2018

2019

2020

Boende i bostad med särskild service

2021
Daglig verksamhet
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51

Lss-verksamhet
15

15

11
10
9

9
7
6

2018

2019

2020

Korttidsvistelse

2021
Kortidstillsyn skolungdomar över 12 år
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Lss-verksamhet
24

23
21

16

16

17

14

2018

2019

2020

Ledsagarservice

2021
Kontaktperson

50

25

Lss-verksamhet
Personlig assistans

8

8

5
4

2018

2019

2020

Personlig assistans
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 10

Dnr VON 2020/54

Uppföljning Internkontrollplan 2021
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens
internkontrollplan för 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnden antog på sitt sammanträde den 28 januari 2021 (Von
§5/2021) intern kontrollplan för 2021. Planen följs upp tertialvis samt efter årets slut.
Rapporten innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen
av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga
punkter, både direktåtgärder och granskningar.
Verksamhetens samlade bedömning av internkontrollen inte kunnat genomföras i
vissa delar utifrån rådande pandemi och den arbetsbelastning det gett på
verksamheterna.
Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser
har rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig. Ett remissförfarande har
införts vid inskrivning som minskat risken för att vi tar över patienter som tillhör
regionen.
På övriga riskområden har direktåtgärder satts in då planerade åtgärder inte kunnat
genomföras eller inte varit tillräckliga. Utredning och återkoppling vid klagomål har
förbättrats och hanteras enligt nämndens rutiner under hösten, så att den klagande
får komma till tals med ansvarig chef och att utredningarna dokumenteras.
De flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende känner väl till
rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är dock alltför få händelser som
rapporteras. Det finns ett glapp mellan “att veta” och att “faktiskt göra” och
enhetscheferna behöver identifiera orsakerna. Är det så att händelserna inte leder till
förbättringar och att man därför inte rapporterar eller finns det fortfarande kvar en
kultur av att man rapporterar “på någon” istället för att rapportera en händelse.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 10 forts
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer inte att uppföljning av den interna kontrollplanen får några
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av internkontrollplanen sker tre gånger per år. Efter tertial 1 och 2 samt
efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens
internkontrollplan för 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-03-01, handlingsid: Von
2022.150
Uppföljning internkontrollplan - Helår 2021 VoN, handlingsid: Von 2022.149
Internkontrollplan 2021, handlingsid: Von 2021.31

Tidigare behandling

Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Uppföljning internkontrollplan 2021– Vård- och omsorgsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning av internkontrollen inte kunnat genomföras i vissa delar utifrån rådande pandemi och den arbetsbelastning det gett på
verksamheterna.
Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser har rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig. Ett remissförfarande
har införts vid inskrivning som minskat risken för att vi tar över patienter som tillhör regionen.
På övriga riskområden har direktåtgärder satts in då planerade åtgärder inte kunnat genomföras eller inte varit tillräckliga. Utredning och återkoppling vid klagomål
har förbättrats och hanteras enligt nämndens rutiner under hösten, så att den klagande får komma till tals med ansvarig chef och att utredningarna dokumenteras.
De flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende känner väl till rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är dock alltför få händelser
som rapporteras. Det finns ett glapp mellan “att veta” och att “faktiskt göra” och enhetscheferna behöver identifiera orsakerna. Är det så att händelserna inte leder
till förbättringar och att man därför inte rapporterar eller finns det fortfarande kvar en kultur av att man rapporterar “på någon” istället för att rapportera en
händelse.

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Direktåtgärd
Riskid

4

Risk

Att vi tar över ansvar för hemsjukvården för patienter som tillhör regionen och det leder till ökade kostnader.

Åtgärd

Remissförfarandet som infördes under första tertialen dvs att läkaren ska skriva en remiss innan patienten överförs till
hemsjukvården har minskat risken för att kommunen övertar patienter som inte uppfyller kriterierna för hemsjukvård
Samtliga nya inskrivningar under granskningsperioden uppfyllde kriterierna för hemsjukvård

Sammanfattande resultat
av åtgärd
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Detaljerad beskrivning av
resultatet

Patienter som överförts till den kommunala hemsjukvården och skrivits in där under perioden 210801-210831
Uppgifter hämtade från verksamhetssystemet
Totalt antal 21
5st ärende är nya inskrivningar varav ett av dem en korttidsinskrivning. Samtliga uppfyller kriterierna för behov av HSL.
1 ärende var tomt, där fanns inget dokumenterat men det avsåg en inskrivning från Mina planer där det inte blev aktuellt med
hemsjukvård.
15st ärende var öppnade rehab ärenden där det fanns ett hjälpmedelsbehov.

Granskningstidpunkt

Augusti

Utförd av

Journalerna granskade av Birgitta Brorsson, tf medicinskt ansvarig sjuksköterska

Direktåtgärd
Riskid

6

Risk

Sociala avvikelser och Lex Sarah rapporteras inte vilket leder till att systematiskt kvalitetsarbete uteblir och personalen
uppfyller inte sin rapporteringsskyldighet

Åtgärd

Sammanfattande resultat
av åtgärd

Syftet med rapporteringen av negativa händelser är att felsöka organisatoriska brister och inte enskilda medarbetare.
Analysarbetet “varför- därför” är viktigt för lärandet i organisationen och här planeras kompetensutveckling hos första linjens
utredare. Verksamheten ska lägga upp en utbildning i dokumentation som samtliga medarbetare på sikt ska genomgå.
De svar som kommit in visar att 3/4 har god kännedom om vad som ska rapporteras, hur de ska rapporteras och att
händelserna diskuteras på APT. Här finns dock ett ganska stort bortfall då alla inte har svarat och det finns ff ett mörkertal vad
gäller händelser som inte rapporteras. Några är osäkra på vad som ska rapporteras och efterfrågar schemalagd dialog.
Då det är ett lagkrav att rapportera så finns här behov av åtgärder så att medarbetaren kan känna sig trygg med att de fullgör
sin skyldighet att rapportera enligt Lex Sarah och att de ser att det leder till förbättringsåtgärder.
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Detaljerad beskrivning av
resultatet

Alla medarbetare (57) i egenregins hemtjänst Västra och Brösarp samt nattpatruller har fått en enkät med frågor om
kännedom om rutinen för Lex Sarah. 31 har svarat. Resultatet visar att respondenterna ger sig själv 4 stjärnor av 5 vilket visar
att de flesta har god kännedom om skyldigheten att rapportera avvikelser och Lex Sarah. 75 % har svarat att de vet hur och
var de ska rapportera. 154 medarbetare har under 2021 genomgått en digital dokumentationsutbildning.
Kommentarer från svarande " Vi får använda lunchrasten för att diskutera upplevda problem under dagen då det saknas
schemalagd tid för dialog och handledning”
"Inför obligatorisk föreläsning på området “

Granskningstidpunkt

5 maj till och med 5 augusti.

Utförd av

Christel Nilsson, kvalitetschef

Direktåtgärd
Riskid

12

Risk

Brister i social dokumentation kan leda till fel i brukarens vård och omsorg

Åtgärd

En utbildning i dokumentation ska läggas upp i utbildningsportalen och samtliga medarbetare ska genomgå den.

Sammanfattande resultat
av åtgärd

Granskningen visar att verkställigheten har stora brister vad gäller journalföring enligt SOSFS 2014:5 kap 6.
på de granskade enheterna. Enligt enhetscheferna har förbättringsarbetet påbörjats men den höga arbetsbelastningen under
pandemin samt en sjukskrivning i enhetschefsgruppen, har gjort att utvecklingsarbetet avstannat. 154 medarbetare har hittills
genomfört dokumentationsutbildningen.
Enhetscheferna har granskat vars två utförarjournaler i verksamhetssystemet på kollegans område. Totalt sex journaler.
Granskningen har utförts utifrån ett antal frågeställningar som utgår från föreskriften SOSFS 2014:5 kap 6 “Skyldighet att
dokumentera verkställighet av SoL och LSS beslut “samt enligt Stöd och omsorgs rutin för social dokumentation.
• I samtliga sex journaler finns det en aktuell genomförandeplan.
• Det framgår inte i någon journal om anhöriga tillfrågats att delta – eller deltagit.
• I fyra journaler är gamla planer inte avslutade i systemet.
• I fyra journaler framgår inte den enskildes önskemål.
• I fyra journaler finns det inte noterat att verkställigheten påbörjats.
• I en av sex journaler finns det noterat klagomål eller synpunkt från den enskilde.
• I två av sex journaler finns anteckningar förda av händelser som är av vikt för ärendet

Detaljerad beskrivning av
resultatet
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Granskningstidpunkt

25 aug tom 31 aug

Utförd av

Enhetschefer Carola Lindgren, Michael Green, Maria Ingvarsson. Rapportör: Christel Nilsson, kvalitetschef

Granskning
Riskid

2

Risk

När en beställning från handläggaren skickas till fel verksamhet eller inte bekräftas av mottagaren finns risk att biståndet inte
verkställts.

Kontrollmoment

Granska verkställigheten

Kontrollmetod

Handläggarna kontrollerar i verksamhetssystemet

Omfattning/ avgränsning

Alla rapporterade avvikelser under perioden

Sammanfattande resultat
av granskningen
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Inga inkomna avvikelser

Utförd av

Angelica Mickanek

Det finns inga registrerade avvikelser under perioden utifrån kontrollpunkten

13-19 december 2021

57

Granskning
Riskid

5

Risk
Kontrollmoment

Klagomål och synpunkter utreds inte och det leder till brister i förtroende och att orsaker inte identifieras samt att
förbättringsarbete uteblir
Granska inkomna klagomål och synpunkter under perioden

Kontrollmetod

Kontroll i Evolution

Omfattning/ avgränsning

Samtliga inkomna synpunkter och klagomål under 2021

Sammanfattande resultat
av granskningen

Genomförd granskning visar att det inkommit 38 synpunkter och klagomål under granskningsperioden. 9 av synpunkterna kan
inte följas i Evolution och drar därför slutsatsen att de är obesvarade. Övriga har besvarats av egen regin eller av
driftsentreprenören varierande per telefon eller i skrift.
Vissa klagomål tar lång tid att besvara vilket indikerar att det finns behov av ytterligare insatser för att få arbetet att få ett
bättre flöde. En bättre systematisk hantering i Evolution krävs och därför är strukturen för dokumentation förändrad inför 2022

Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt
Utförd av

December

Patrik Sikt, omsorgschef
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Granskning
Riskid

7

Risk

Brist på kontroll av löneanalys vilket leder till att fel lön kan utbetalas och bokförs på fel verksamhet

Kontrollmoment

Att lönen betalas ut från rätt ansvar och rätt belopp

Kontrollmetod

Kontroll av löneanalyslistan i Qlick sense

Omfattning/ avgränsning

Ett ansvar per månad

Sammanfattande resultat
av granskningen

Då det på vård och omsorg pågår en ganska omfattande organisationsförändring och alla nya ansvar inte är klara så har
granskningen inte genomförts enligt plan.
Till dess får rättelser göras i efterhand när det upptäcks att poster kontoförts på fel ansvar.

Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt
Utförd av

Jonas Svensson, verksamhetscontroller
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Internkontrollplan 2021
Riskid

Risk
Att en negativ händelse
inträffar

Riskvärde

Verksamhet: Vård och omsorgsnämnden
Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vad ska granskas?

Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

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

Ansvarig
för
genomförandet
av granskningen

Rapporteras
till

Rapporteringstidpunkt

Till vem ska
granskningen
rapporteras?

När ska granskningen
rapporteras?

2

När en beställning
från handläggaren
skickas till fel
verksamhet eller inte
bekräftas av
mottagaren finns risk
att biståndet inte
verkställts.

6

Granska
verkställigheten

Handläggarna kontrollerar
i verksamhetssystemet

Alla rapporterade
avvikelser

Myndighetschef

Vård och
omsorgsnämnd
en

Per tertial

4

Att vi tar över ansvar
för hemsjukvården
för patienter som
tillhör regionen och
det leder till ökade
kostnader.

6

Granska kriterierna för
hemsjukvården och att
detta följs

Genomgång av
patientlista

Samtliga under
månaden

Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

Vård och
omsorgsnämnd
en

Per tertial

5

Klagomål och
synpunkter utreds
inte och det leder till
brister i förtroende
och att orsaker inte
identifieras samt att
förbättringsarbete
uteblir
Sociala avvikelser
rapporteras inte
vilket leder till att
systematiskt

9

Granska inkomna
klagomål och
synpunkter

Kontroll i Evolution

Samtliga klagomål

Omsorgschefen

Vård och
omsorgsnämnd
en

Per tertial

9

Säkerställer
kompetensen och
kännedom om rutinen

Genom
enkätundersökningar

Samtlig personal

Kvalitetschef

Vård och
omsorgsnämnd
en

Per tertial

6
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7

12

kvalitetsarbete
uteblir.
Brist på kontroll av
löneanalys vilket
leder till att fel lön
kan utbetalas och
bokförs på fel
verksamhet
Brister i social
dokumentation kan
leda till fel i
brukarens vård och
omsorg

3

12

för
händelserapportering
Att lönen betalas ut
från rätt ansvar och
rätt belopp

Kontroll av
löneanalyslistan i Qlick
sense

Ett ansvar per
månad

Verksamhets
controller

Vård och
omsorgsnämnd
en

Per tertial

Verkställighetsdokumentationen

Kollegiegranskning
enhetschefer

Slumpvis urval av en
brukare per enhet
per tertial

Kvalitetschef

Vård och
omsorgsnämnd
en

Per tertial

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

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.
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Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 11

Dnr VON 2022/23

Kvalitetsberättelse 2021
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse
för 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. Denna
bestämmelse finns i föreskriften och det allmänna rådet ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9 kap 7 § 1). Enligt det allmänna rådet bör
arbetet dokumenteras i en årlig berättelse.
Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande
kvalitetsarbete har fungerat under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat
som uppnåtts. Definitionen på kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål
som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård,
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som
meddelas av sådana föreskrifter.
Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och
med detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest
angelägna att göra.
För våra medborgare/brukare och deras anhöriga har året varit speciellt, stort fokus
har varit åtgärder för att minimera smittspridning av Covid-19. Det har inneburit bl a
besöksförbud, provtagningar, smittspårningar och annat som kommit att påverka
den enskildes livskvalitet i stor utsträckning. Verksamheternas arbete med lokala
rutiner och riskanalyser har varit ett prioriterat område, inte minst rutiner som är
kopplat till pandemin. Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen båda
avseende arbetssätt, kommunikation och information.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 11 forts
Den sociala dokumentationen är en grundpelare för att säkerställa en god och säker
omsorg. Egenkontroller kopplat till den sociala dokumentationen och IBIC
(Individens behov i centrum) visar på att det är ett område som fortsatt behöver
prioriteras. Utbildning i både social dokumentation och rapporteringsskyldighet
enligt Lex Sarah är obligatorisk och är nu tillgänglig digitalt i vård och omsorgs
utbildningsportal.
Riskanalyser har genomförts löpande utifrån medarbetarperspektivet men berör i
vissa delar brukar- och kvalitetsperspektivet.
Analyser av brukarundersökningar för äldre har gjorts årligen och presenterats för
verksamheterna men undersökningen har utgått 2021 på grund av pandemin.
Resultatet från nationella brukarundersökningen för funktionshinderområdet ger
verksamheterna underlag för bra diskussioner som sedan mynnar ut i olika
handlingsplaner.
Arbetet med att utreda och analysera avvikelser/händelser har fortgått under året
med varierat resultat och enhetscheferna ansvarar för förbättringsarbete. Synpunkter
och klagomål som tas emot inom vård och omsorg ska registreras, utredas och
dokumenteras enligt gällande rutin. Det är ett fortsatt förbättringsområde och
kommer enligt enhetscheferna att följas upp i den interna kontrollen 2022
Under året har verksamhetsuppföljningar och internkontroll genomförts och
återrapporterats till verksamheterna och vård-och omsorgsnämnden.
Engagerade medarbetare närmast den enskilde är den viktigaste resursen i
kvalitetsarbetet. En ny utbildningsportal implementerades, vilket ger möjlighet att
rikta utbildningar till rätt målgrupp i större utsträckning än tidigare.
Utbildningssatsning för undersköterskor och specialistundersköterskor pågår.
Ekonomiska konsekvenser
Kvalitetsberättelsen är en redogörelse av det gångna årets verksamhet. Att besluta om
att godkänna denna uppföljning får inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta annat än inom LSS-verksamheten. Där
har så skett.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 11 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Kvalitetsberättelsen behandlas av nämnden årligen. Vissa delar av innehållet följs
även upp tertialvis.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse
för 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-03-08, handlingsid: Von
2022.152
Kvalitetsberättelse 2021 Vård och omsorg, handlingsid: Von 2022.151
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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1

Syfte och mål

Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande
kvalitetsarbete har fungerat under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som
uppnåtts. Definitionen på kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller
för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd
och service till vissa funktionshindrade och beslut som meddelas av sådana föreskrifter.
Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl medarbetare
som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och med detta lägga en
plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest angelägna att göra.

2

Sammanfattning

För våra medborgare/brukare och deras anhöriga har året varit speciellt, stort fokus har
varit åtgärder för att minimera smittspridning av Covid-19. Det har inneburit bl a
besöksförbud, provtagningar, smittspårningar och annat som kommit att påverka den
enskildes livskvalitet i stor utsträckning. Verksamheternas arbete med lokala rutiner och
riskanalyser har varit ett prioriterat område, inte minst rutiner som är kopplat till pandemin.
Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen båda avseende arbetssätt,
kommunikation och information.
Den sociala dokumentationen är en grundpelare för att säkerställa en god och säker
omsorg. Egenkontroller kopplat till den sociala dokumentationen och IBIC (Individens
behov i centrum) visar på att det är ett område som fortsatt behöver prioriteras. Utbildning
i både social dokumentation och rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah är obligatorisk
och är nu tillgänglig digitalt i vård och omsorgs utbildningsportal.
Riskanalyser har genomförts löpande utifrån medarbetarperspektivet men berör i vissa
delar brukar- och kvalitetsperspektivet.
Analyser av brukarundersökningar för äldre har gjorts årligen och presenterats för
verksamheterna men undersökningen har utgått 2021 på grund av pandemin. Resultatet
från nationella brukarundersökningen för funktionshinderområdet ger verksamheterna
underlag för bra diskussioner som sedan mynnar ut i olika handlingsplaner.
Arbetet med att utreda och analysera avvikelser/händelser har fortgått under året med
varierat resultat och enhetscheferna ansvarar för förbättringsarbete. Synpunkter och
klagomål som tas emot inom vård och omsorg ska registreras, utredas och dokumenteras
enligt gällande rutin. Det är ett fortsatt förbättringsområde och kommer enligt
enhetscheferna att följas upp i den interna kontrollen 2022
Under året har verksamhetsuppföljningar och internkontroll genomförts och
återrapporterats till verksamheterna och vård-och omsorgsnämnden.
Engagerade medarbetare närmast den enskilde är den viktigaste resursen i kvalitetsarbetet.
En ny utbildningsportal implementerades, vilket ger möjlighet att rikta utbildningar till rätt
målgrupp i större utsträckning än tidigare. Utbildningssatsning för undersköterskor och
specialistundersköterskor pågår.
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3

Verksamhetsinriktning och ansvar

3.1 Målgrupp och ansvar
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. Denna
bestämmelse finns i föreskriften och det allmänna rådet ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9 kap 7 § 1). Enligt det allmänna rådet bör
arbetet dokumenteras i en årlig berättelse.
Målgruppen är medborgare, både äldre och yngre som ansöker om eller har insatser ex
hemtjänst och särskilt boende från Socialtjänstlagen (Sol).
Målgruppen är medborgare som ansöker om eller har insatser från Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
Det är ytterst ett chefsansvar att se till att verksamheten har en god kvalitet men en viktig
del är också vårt medarbetaransvar att bidra till verksamhetens kvalitet och utveckling.
Detta framgår både i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Socialchef är ytterst ansvarig tjänsteman och har det övergripande ansvaret för
• att vård och omsorg bedrivs utifrån lagar, föreskrifter, riktlinjer och för
verksamheten fastställda rutiner
• att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och
säker vård samt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete
• att med stöd av Ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten
Enhetschef ansvarar för
• att Ledningssystemets rutiner och riktlinjer är kända på enheterna
• att svara för uppföljning och analys av synpunkter och klagomål och
händelserapportering för att vidta åtgärder och förbättra verksamheten
• att ny personal har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som
ställs på verksamheten
• att personal får den introduktion som krävs för att utföra uppdragen
All personal ansvarar för
• att aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
• att följa riktlinjer och rutiner som styr verksamheten
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3.2 God kvalitet och äldreomsorgens Värdegarantier
Socialstyrelsen och SKR, Sveriges kommuner och Regioner, har tagit fram sex områden
för god kvalitet inom socialtjänsten och omsorgen. Områdena utgår från intentionerna i
de lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. De sex områdena är:
•

Verksamheten ska bygga på individens självbestämmande och
delaktighet. Den enskilde har inflytande och egna valmöjligheter

•

Verksamheten ska bygga på helhetssyn och samordning. Olika utförare och
professioner samordnar insatserna. Det finns en tydlig ansvarsfördelning och
tjänsterna präglas av kontinuitet.

•

Verksamheten ska vara trygg och säker vilket innebär att tjänsterna utförs
enligt gällande regelverk. De är förutsägbara och ger möjlighet till insyn. Risk för
kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom
förebyggande arbete.

•

Verksamheten ska vara kunskapsbaserad vilket innebär att tjänsterna utförs i
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enskildes erfarenhet tas
tillvara.

•

Verksamheten ska vara tillgänglig, lätt att få kontakt med och få del av
tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och
anpassad efter olika gruppers och individers behov. Kommunikationen präglas
av ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.

•

Verksamheten ska vara effektiv, resurserna utnyttjas på bästa sätt för att nå
uppsatta mål

Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Tomelilla kommun anges i vård och omsorgs
värdighetsgarantier. De bygger på socialtjänstlagen (SoL 5 kap 4§). Dessa
värdighetsgarantier finns publicerade i riktlinjerna under följande område:
▪
▪
▪
▪
▪

Inflytande och delaktighet
Trygghet/individuell planering/samverkan med anhöriga
Ett gott bemötande
En meningsfull vardag
Omsorg vid livets slut

Värdegrundsarbete för funktionsstöd (LSS) vilar på nyckelbegreppen självbestämmande,
delaktighet, inflytande, helhetssyn och kontinuitet samt allas lika värde.
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4

Föregående års identifierade förbättringsområden

Föregående års berättelse hade fokus på arbetet med det digitala ledningssystemet som
är en digital, mobilanpassad handbok för alla medarbetare. Här finns både övergripande
styrdokument antagna av vård och omsorgsnämnden, processbeskrivningar samt
checklistor och rutiner.
Medarbetarna har under året arbetat fram lokala rutiner och processkartor som i sin tur
blir en kvalitetssäkring mot brukarna. Det är ett fortlöpande arbete.
I berättelsen framgick också hur förvaltningen arbetade med förbättringsarbetet genom
klagomål och händelserapportering/avvikelser för att säkra en god kvalitet och för att
minimera risker och negativa händelser. Utredningarna behöver analyseras ur ett
organisatoriskt perspektiv och inte ur ett individperspektiv för att kunna sätta in rätt
åtgärder.
Som en del av förra årets mål kring kompetenshöjning har samtlig medarbetare fått
tillgång till en digital utbildningsportal som erbjuder många olika men också anpassade
utbildningar. Utöver digitala utbildningar har personalen även fått internutbildning
enligt Durewallmetoden som är en lågaffektiv och konfliktdämpande metod med fokus
på att förebygga och bemöta hot och våld, konflikthantering och självskydd med fokus
på ett medmänskligt bemötande.
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5

Egenkontroll

Egenkontrollerna syftar till att säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs och tjänar som
underlag för att utvärdera och identifiera förbättringsområden. De kontroller som görs,
samt med vilken frekvens, beror på verksamhetens inriktning och om det finns särskilt
kritiska delar som kräver extra kontroll
Verksamheten ska årligen kontrollera att dokumenterade rutiner och processer
fortfarande är gällande. Genom att granska arbetssätt kan förbättringsåtgärder vidtas som
bidrar till exempelvis ökad rättssäkerhet, effektivitet, samverkan och tillgänglighet. 1.1

5.1 Genomförda egenkontroller
Några kontrollmoment har fått en egen rubrik i kvalitetsberättelsen då dessa beskrivs
mer specifikt.
• Jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i kvalitetsregister och öppna
jämförelser
• Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat
• Brukarundersökning i Västra hemtjänstområde och inom LSS Kontinuitetsmätningar
i hemtjänsten
• Verksamhets- och avtalsuppföljningar
• Granskning och egenkontroll av journaler, genomförandeplaner och annan
dokumentation
• Internkontroll
• Verksamhet- och avtalsuppföljning

5.2 Resultat av egenkontroller
Kontinuitetsmätningar i hemtjänsten
Resultat från hemtjänstområdens mätningar av personalkontinuitet september 2021.
Tabellen visar medelvärdet för alla fyra hemtjänstområden.
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Egenregins hemtjänstområde hade ett medelvärde på 15 personal men det totala
medelvärdet vägdes upp av entreprenadens hemtjänstområde som hade ett medelvärde på
12 personal.
Tomelilla kommuns medelvärde för personalkontinuitet i hemtjänsten är lägre än
riksgenomsnittet. Enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser mötte en hemtjänsttagare i
genomsnitt 16 olika personal under en 14-dagarsperiod år 2021 (15 personal år 2020) med
en variation från 7 till 24 personal bland landets kommuner.
Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Hemtjänsten i Brösarp mäter kontinuiteten varje månad. De har vidtagit åtgärder för att
förbättra kontinuiteten såsom färglagt rundor och placerat personal så att all personal inte
går hos alla brukare. Enhetschefens erfarenhet är att arbetsmodellen ”heltid som norm”
försämrar kontinuiteten men också förbättrar kvalitén. Modellen innebär överanställning
och det är då ordinarie personal med erfarenhet och kompetens som täcker upp vid
frånvaro i stället för timvikarier.
Hemtjänstområde Västra, har gjort en egen brukarundersökning och av 29 brukare var
det 23 som svarade positivt på kontinuitetsfrågan. Fem tyckte att det var mindre bra och
en tyckte det var dåligt. De har delat in den stora hemtjänstgruppen i två mindre arbetslag
för att få bättre kontinuitet. För att hålla antalet personal nere hos brukare som har behov
av dubbelbemanning har de i nuläget två dubbelrundor, en i varje lag och målet vid
dubbelbemanning är att det är samma personal som ”dubblar”
Verksamhets- och avtalsuppföljning
Resultatet från 2021 års verksamhets- och avtalsuppföljning visar att personalen både i
hemtjänst och på särskilt boende har god kännedom om sin skyldighet att rapportera
avvikelser och brister enligt Lex Sarah och att händelser tas upp och diskuteras på
arbetsplatsträffar. Det framgår av den enkät som besvarats 2021 av personal, hos både
entreprenör och egenregi.
Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Trots att personalen känner till sin skyldighet att rapportera negativa händelser och på så
sätt bidrar till en god kvalitet så rapporteras inte alla uteblivna eller felaktigt utförda
insatser på det sociala området. Ansvariga chefer hos entreprenören beskriver i sin
halvårsberättelse just detta vilket även egenregins chefer bekräftar. Inspektionen för vård
och omsorg( IVO) gör samma slutsatser i sina tillsynsrapporter att avvikelser som rör
insatser som socialtjänsten tillhandahåller inte alltid rapporteras.
En orsak kan vara att utredningen stannar med ett konstaterande att en medarbetare varit
glömsk och stressad och att händelsen inte kopplas till organisation.
.En händelse som har medfört eller hade kunnat medföra ett missförhållande kan vara av
olika karaktär och ha olika bakomliggande orsaker. Det finns många möjliga orsaker, till
exempel:
- en eller flera vidtagna åtgärder
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- underlåtenhet att vidta åtgärder
- brister i samspelet mellan människa, teknik och organisation
- brister som kan relateras till latenta tillstånd i verksamheten, det vill säga brister som
finns i verksamheten men som inte syns förrän något händer
- tillfälliga omständigheter som sammanfaller och påverkar kvaliteten negativt, till exempel
att antalet brukare plötsligt ökar i en verksamhet samtidigt som det inte finns möjlighet att
öka bemanningen.
Det är också viktigt att uppmärksamma eventuella positiva aspekter i utredningen. Ibland
kan liknande händelser ha inträffat vid upprepade tillfällen. Även om varje händelse i sig
inte är allvarlig kan analyser på aggregerad nivå bidra till lärandet och det förebyggande
arbetet. Sådana analyser kan användas på alla typer av händelser, oavsett allvarlighetsgrad.
åtgärder som begränsade eller förhindrade effekterna av ett missförhållande.
Det är enhetscheferna som i första steget utreder sina egna avvikelser och under 2022
kommer den nyinrättade tjänsten som SAS socialt ansvarig socionom att kunna bidra med
stöd till oberoende analyser och till ett större lärande.

Granskning av journaler och genomförandeplaner
Inom LSS genomfördes kontroll av att samtliga genomförandeplaner är aktuella och
uppdaterade med sex månaders intervall. Resultaten från gruppboenden visade att alla
inte var uppdaterade inom den tiden. Orsaken var sjukskrivningar relaterade till pandemin
i personalgruppen. Boendestöd hade fem genomförandeplaner som inte var gjorda inom
14 dagar och fem som saknade uppföljning inom sex månader.
Inom hemtjänst och särskilt boende har enhetscheferna genomfört kollegiegranskning av
varandras utförardokumentation. Granskningen har utförts utifrån ett antal
frågeställningar som utgår från föreskriften SOSFS 2014:5 kap 6 “Skyldighet att
dokumentera verkställighet av SoL och LSS beslut “samt enligt Stöd och omsorgs rutin
för social dokumentation.
Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Verksamheterna inom LSS och socialpsykiatrin beskriver att de kommer att utöka sina
egenkontroller av genomförandeplaner under året till två gånger istället för en. Detta för
att bättre kunna följa upp vilka åtgärder som ger resultat. Arbetet med
genomförandeplaner kommer också att var en stående punkt på brukarmöten då tid är
avsatt för medarbetarna att arbeta med dessa. Det nya verksamhetssystemet Combine gör
det hela förhoppningsvis mer lättarbetat.
När pandemin nu avklingar så vill LSS verksamheterna också arbeta för en mer hållbar
personalkontinuitet genom förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Kollegiegranskningen av utförardokumentationen inom hemtjänst och särskilt boende
visar på stora brister då den inte följer föreskriften SOSFS 2014:5 kap 6. Enligt
enhetscheferna har förbättringsarbetet påbörjats och en uppföljning kommer att göras
under 2022. Granskningen genomfördes under första tertialen och sen dess har de
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kommit igång med schemalagd utbildning i social dokumentation vilket är en
förutsättning för att kunna följa föreskriften och rutinen.
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6

Brukarundersökning

Kommunens invånare ska erbjudas god tillgänglighet, vara delaktiga och uppleva att
synpunkter tas omhand. Att ta tillvara våra brukares syn på vårt arbete ger oss
vägledning i vad vi behöver förbättra. För att få brukarundersökningar att bli
användbart underlag behöver vi både beskriva vilka mätningar som är gjorda, vad de
har visat samt på vilket sätt vi avser att använda resultatet.

6.1 Genomförda brukarundersökningar
Under 2021 pausade Socialstyrelsen de nationella brukarundersökningarna för äldre i
hemtjänst och på särskilt boende så det finns inget resultat att redovisa.
Hemtjänst Västra har genomfört en egen undersökning av hur deras brukare upplevde
stödet och hjälpen. Det var 29 brukare som deltog. Syftet var dels att få en nulägesbild
men också att ta sig tid att lyssna på vad brukarna tyckte var viktigt.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga nationella brukarundersökning inom
funktionshinderområdet LSS har genomförts. Undersökningen har hanterats av
analysföretaget Enkätfabriken på uppdrag av deltagande kommuner och privata aktörer.
Deltagandet är frivilligt och kommuner samt privata aktörer har själva bestämt inom
vilka delar av verksamheterna de genomför undersökningen. Kommuner och privata
aktörer avgör också själva när under undersökningsperioden genomförs.
Undersökningen är en totalundersökning vid de enheter där den genomförs, vilket
innebär att alla brukare vid deltagande enheter ska erbjudas att delta.
Undersökningen genomförs huvudsakligen genom en webbenkät med unika
inloggningskoder för varje brukare. Det innebär att en brukare enbart kan svara på
respektive enkät en gång, vilket är en förutsättning för att resultat och svarsfrekvens ska
vara korrekt. Brukarna har bjudits in att delta via antingen en utskriven kodtalong eller en
pappersenkät. Resultatet från eventuella pappersenkäter har matats in i
webbenkätverktyget av antingen kommunernas eller Enkätfabrikens personal.
Antal brukare som ingick i målgruppen på daglig verksamhet var 48 och 33 svar inkom.
Det innebär att svarsfrekvensen var 69 procent. På gruppboenden Nybogatan,
Brandkårsgatan och Solgläntan var svarsfrekvensen högre; 81 %. På serviceboendet
Stafetten svarade 12 brukare av 15 möjliga. Av personer med boendestöd LSS svarade 15
brukare av 24 möjliga.
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6.3 Resultat av brukarundersökning
Resultatet av Västras hemtjänst brukarundersökning var positiv och synpunkter som
framfördes medförde att gruppen arbetade fram bemötande- och handlingsplaner.
28 av 29 tillfrågade svarade positivt på frågan om de upplevde att personalen lyssnade in
deras önskemål och kände sig trygga. På fråga nr 4 hur brukaren upplever
personalkontinuiteten svarade 23 brukare bra, 5 mindre bra, 1 dåligt.
Övrigt som framkom var att personalen ofta känns stressad och alltid på väg till nästa.
Det framkom också önskemål om att kontinuiteten kunde vara bättre. En brukare tyckte
att kommunikationen mellan biståndshandläggare och planerare kunde varit bättre. Hen
upplevde att biståndshandläggaren säger en sak men att det inte är förankrat hos
hemtjänstens planerare.
Vad gäller trygghet och trivsel inom kommunens LSS bostäder så visar undersökningen
på ett framgångsrikt resultat både kommunalt och nationellt sett. Även om majoriteten
av brukarna svarat att de vet vem de ska vända sig till vid synpunkter så kvarstår en liten
andel för att uppnå ett fullt gott resultat. Även trivseln är generellt högre i kommunen i
förhållande till det nationella resultatet, men aningen lägre än resultatet år 2019.
Jämfört med år 2019 samt 2020 är det en stor andel brukare som upplever att de inte får
den hjälp i hemmet som de önskar samt att de inte känner sig trygga med personalen på
grund av stor personalomsättning samt många vikarier. Kommunikationen var det som
fick lägst resultat i brukarundersökningen samt tydlighet mellan medarbetaren och
brukaren.

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Hemtjänstgruppen Västra arbetade fram en bemötandeplan utifrån vad brukaren
framfört om stress och brister i kommunikationen; ”Jag uppvisar ett lugn när jag är hos
brukaren fast jag har mycket att göra, jag pratar med brukaren i lugn och ro. Jag pratar
inte om att jag har mycket att göra eller inte har tid. Jag ber kollegor om hjälp om jag har
mycket och inte hinner med på grund av ex en akut situation”.
Dialog förs för mellan planerare i hemtjänsten och biståndshandläggaren för att förbättra
kommunikationen och öka tydligheten till brukarna.
Resultatet av brukarundersökningen på funktionsområdet/LSS visar att inflytande,
trygghet och tydlighet mellan medarbetare och brukare är förbättringsområden för daglig
verksamhet. Resultat sammanställs och jämförs med tidigare år i kommun samt även
nationellt.
Övergripande stödpedagog ska ha genomgång av resultat för brukare och medarbetare.
För medarbetare ska detta ske i samband med arbetsplatsträffar (APT) för att sätta upp
nya mål hur verksamheten ska arbeta med förbättringsområden.
Fokusområden på de fyra gruppboenden vad gäller förbättring inför kommande år är
frågor som berör bemötande samt delaktighet i aktiviteter på gruppbostäderna, både
gemensamma aktiviteter men också individuella. LSS kommer att arbeta med
förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att få en större och mer hållbar
personalkontinuitet.
Boendestödet ska
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7

Synpunkter och klagomål

Det har kommit in ett 40 tal synpunkter till förvaltningen. Det är skriftliga synpunkter
som kommer in till kommunen och registreras i ärendesystemet av Tomelilla Direkt.
Systemet har begränsningar när det gäller att göra övergripande analyser. Det är i första
hand enhetschefen som ansvarar för att utreda, åtgärda och återkoppla till den klagande
och får på så sätt enhetschef underlag för egen analys på helår.
• Det fortsätter att komma in synpunkter på bilkörning.
• Förvaltningens flytt av socialpsykiatrin har medfört klagomål både från flera besökare
på Byavångens dagcentral och från personal.
• Personal har även framfört synpunkt på organisering av nattpatruller.
• Pensionärsrådet i Brösarp har synpunkt på brister i information angående ändring av
lokaler.
• Någon synpunkt har handlat om coronapandemin såsom klagomål på bemanning.
• Andra inkomna synpunkter som kan nämnas är avseende myndighetsutövning i
specifikt ärende.
• Flertalet synpunkter berör klagomål på brister i enskildas omsorg och omvårdnad
som utreds och åtgärdas i respektive verksamhet.
En sammanställning av alla synpunkter redovisas övergripande i bilaga sist i rapporten.

7.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Redovisning från verksamheterna:
Enhetschefen för socialpsykiatrin och boendestödet redovisar 12 synpunkter/klagomål.
Merparten är klagomål av hur personalen kör med kommunbilarna. Medarbetarna får nu
utbildning i hur man hanterar kommunbilar i vård och omsorgs utbildningsportal.
Enhetschefen för Brinkehem och hemtjänst Brösarp har fått klagomål på insatser som
inte kunnat utföras på grund av personalbrist. Åtgärder har vidtagits i form av översyn av
schema och planering. I samråd med brukaren bokas ny tid vid ett senare tillfälle och då
bokas och används tillgänglig resurs in.
Anhöriga har även framfört synpunkt på att sommaren inte fungerat tillfredsställande.
Möte genomfördes tillsammans med omsorgschef för dialog. Även uppföljningsmöte
med anhöriga och brukare har genomförts.
Synpunkter och klagomål som tas emot inom vård och omsorg ska registreras, utredas
och dokumenteras enligt gällande rutin. Ansvariga chefer konstaterar att det är ett
fortsatt förbättringsarbete med utredning och återkoppling. Området kommer att följas
upp i den interna kontrollen 2022.
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8

Avvikelsehantering

Anvisning
Beskriv hur enheten arbetat med avvikelser, vilka förbättringsförslag som inkommit
samt hur dessa har lett till kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamheten.
På förvaltningsnivå görs kontinuerliga uppföljningar av avvikelser på både analysdagar
samt vid de regelbundna verksamhetsuppföljningarna med omsorgschefen. Allvarliga
händelser som leder till att händelseanalyser genomförs återrapporteras till ledning och
till ansvarig nämnd. Om en händelse som inträffat har fått eller kunde ha fått följder för
brukaren i form av hot mot eller konsekvenser för liv, säkerhet eller, fysiska/psykiska
hälsa betraktas det inträffade som ett missförhållande eller en risk för ett
missförhållande. Hanteringen av sådana händelser hanteras enligt gällande rutin för Lex
Sarah-rapporter.

Tabellen från Qlick sense visar avvikelser för både äldre- och
funktionshinderområdet.
Drygt 50 % av omvårdnadshändelser och brister i informationsöverföring är avvikelser
som avser hemsjukvård och de redovisas inte i denna rapport. Kommande år hoppas vi
kunna få bättre sammanställningar på detaljnivå genom det nya verksamhetssystemet
Combine och kommunens beslutsstödsystem Qlick Sense som kan bidra till en bättre
bild av mönster när det gäller olika typer av avvikelser.
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8.1 Avvikelser och förbättringsförslag
LSS
Enhetscheferna för LSS beskriver att de utreder varje avvikelse med hjälp av
stödpedagogen och att åtgärderna följs upp. Som en kvalitetsförbättrande åtgärd
kommer enheten att under 2022 att gemensamt i personalgrupperna att arbeta med
avvikelser under verksamhetsmöten var 4:de vecka.
Av 47 avvikelser på Stafetten konstaterar enhetschefen att merparten är
omvårdnadshändelser och sen kommer avvikelser gällande bemötande och sist brister i
informationsöverföring.
Digital daglig verksamhet erbjuds där det är möjligt när den fysiska verksamheten
behövts ställas in.
Brukare på daglig verksamhet informeras om medarbetares skyldighet att rapportera
avvikelse vid upplevd brist.
Ny rutin har arbetats fram för en ökad tydlighet för medarbetare inom daglig verksamhet
för att hantera morgonsituation med inställda grupper och information till brukare och
därmed minska brukarens oro och frustration.
På korttidsvistelse och tillsyn har man genomgång av avvikelsehantering på
arbetsplatsträffar för att medarbetare ska känna trygghet med att göra avvikelser.
Äldreomsorg
Brösarps hemtjänst/Brinkehem har analyserat sina avvikelser och sett att en orsak är
brister i samband med skiftbyte och överföring av information. I och med att orsaken
identifierats så kan de också sätta in rätt åtgärder. Vissa insatser har inte kunnat utföras
på grund av personalbrist och då ska brukaren kontaktas och informeras samt i samråd
med denne boka in nya tider.
När det gäller handhavandefel av trygghets- och rörelse larm pågår ett projekt med ett
nytt digitalt system kopplat till varje lägenhet som ska installeras 2022 på Brinkehem för
att underlätta det för personal men också för att öka kvaliteten på stöd och hjälp för de
boende.
En del avvikelser har diskuterats enskilt med medarbetare som inte fullt ut har gjort
insatser på ett korrekt sätt och här har åtgärderna individanpassats. En händelse ledde till
avslut av personal.
Västra hemtjänsts enhetschef uppger att de har haft 13 avvikelser som alla är utredda och
handlingsplaner uppgjorda. I systemet finns dock rapporterade händelser som inte är
utredda.
Norrevång har förhållandevis få händelser rapporterade, någon enstaka som rör brister i
omvårdnad/hygien. Även här saknas dokumentation med orsak och åtgärd.
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8.2 Lex Sarah
En Lex Sarah rapport har rapporterats till Inspektionen för Vård och omsorg under året.
Det var ett mycket olämpligt bemötande i en omvårdnadssituation som utsatte den
enskilde för en kränkning av den personliga integriteten.
Händelsen ledde till en översyn av introduktionen av den outbildade personal som
erbjöds anställning genom den sk äldrelyftet där anställningen kombinerade med
utbildning på halvfart. Medarbetarens arbetsuppgifter begränsades efter händelsen fram
till dess att anställningen avslutades.
Från Brinkehem har det kommit enstaka rapporter på att enskilda boende har lämnats
utan tillsyn och då avvikit från boendet. Det har varit boende som på grund av
demenssjukdom inte kunnat orientera sig på egen hand och det är en riskfaktor då
boendet ligger nära en trafikerad riksväg. Åtgärder har vidtagits i form av larm på alla
utgångar så att personalen uppmärksammas när någon vill gå ut.
En brist i bemötande i samband med vård i livets slut på Brinkehem har rapporterats och
utretts. Beslut har fattats att dessa händelser inte är så allvarliga att de ska anmälas till
IVO:
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9

Samverkan

Anvisning
Verksamheterna inom SoL/LSS ska enligt SOSFS 2011:9 4 kap 5§ identifiera de processer där
samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Samverkan, både
internt och externt ska ske för att säkerställa att rutiner fungerar och att det finns bestämmelser som
förankrar samtliga delar i verksamheten.
Brukarnas former för samverkan sker bla i boenderåd och anhörigträffar samt
arbetsplatsträffar inom LSS.
Inom egenregins verkställighet är kontaktpersoner den dagliga länken för samverkan
med anhöriga/närstående och gode män.
Samarbete internt med myndighetsenheten och kommunens hälso-och sjukvård är av
stor vikt för god insatskvalitet för brukaren då en stor del har behov av samordnade
insatser från samtliga professioner.
Samverkan med föreningar och frivilliga ska prioriteras men har till stor del pausats på
grund av pandemin. Den digitala väntjänsten eller resurstjänsten ”Nybyappen” har
däremot fortsatt implementerats och anhörigsamordnaren har bemannat tjänsten och
ansvarar för godkännande av resurserna.
Några av de viktigaste samverkansparterna inom LSS enheterna har enligt enhetschefer
varit vård och omsorgs rehabgrupp då samarbetet med både sjuksköterska och/eller
arbetsterapeut och fysioterapeut är av stor vikt för god insatskvalitet för brukarna. Även
samverkan med LSS handläggare (myndigheten) och stödpedagoger har varit av stor
betydelse. Stödpedagogen handleder i enskilda ärende och bjuds in vid brukarträffar.
En stor del av samverkan med Region Skåne har under 2021 fortsatt vara kopplat till
covid-19 i de olika informations- och samverkansforumen.

Vård och omsorg Kvalitetsberättelse 2021

17(21)

82

9.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Anvisning
Det finns en risk att brukare inte får sina behov tillgodosedda om samordningen brister mellan olika
enheter.
Resultatet av enkätundersökningen visat att personalen upplever att samordningen och
rapportering mellan natt och dag/kväll i ordinärt boende vanligtvis fungera bra.
Enkätundersökningen var föranledd av avvikelser i samband med skiftbyten och vid
växelvård. Svaren visade också att det under sommaren fungerade sämre på vissa håll
och några kommenterade att det beror på språkliga brister och brister i kompetens hos
vikarier. Uppföljningen visar också på förbättringsområde när det gäller samverkan
mellan entreprenören och egenregin vid växelvård. Det som framkommer är att det kan
brista hos båda parter i koordination och kommunikation vid ankomst och avlämnande.
I Västras brukarundersökning framkom att det behövdes bättre samverkan mellan
områdets planerare och biståndshandläggaren.
Samtliga enheter vill stärka kontaktmannaskapet för att brukaren ska uppleva en ökad
delaktighet och förbättrad samverkan med anhöriga.
Planering för aktiviteter i samhället är uppstartade igen på LSS korttidstillsyn och vistelse utifrån lättade restriktioner.
Arbetsterapeut ska planeras in för samverkan på daglig verksamhet. Bjuda in berörda
samverkanspartner till APT/diskussionsforum för att öka kunskap om vilket stöd som
finns tillgängligt.
Samverkan med LSS handläggare inför nya beslut samt vid situationer/förändringar som
uppstår under beslutstid.
Socialtjänst – kontakt vid önskat stödbehov från brukare.
Skola – samverkan mellan korttidsvistelse- och tillsyn.
Grön Arena – samordnad arbetsplats och upplevelsegård.
Externt: Försäkringskassa – lämna underlag för samtliga brukare med
aktivitetsersättning. Gemensam kartläggning med Arbetsförmedling inför eventuell
arbetsträning. Utflyttade arbetsplatser för praktik och arbetsgrupper med handledare
som samarbetar med daglig verksamhet. Samverkan består av planering av verksamhet
och handledning vid behov. Region Skåne – habilitering, Samordnade individuella planer
(SIP).
Brukare i LSS gruppboende ska uppleva god och effektiv samverkan och möten med
arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska ska genomföras med tätare intervall, var
4:de vecka, samt mer strukturerat.
Socialpsykiatrin/boendestödet har bokat in samverkanmöte med Region Skåne och
Individ och familj/Vuxna/AME.
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10 Riskanalys
Anvisning
Riskanalyser ska genomföras i verksamheten för att upptäcka risker som kan leda till oönskade
negativa händelser. Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera de
bakomliggande orsakerna och att föreslå åtgärder som minskar riskerna eller dess konsekvenser.
Riskanalyser kan genomföras på brukarnivå och verksamhets- eller organisationsnivå. Riskanalyser på
brukarnivå genomförs både ur arbetsmiljöfokus och brukarfokus, under denna rubrik ska enbart
riskanalyser ur brukarfokus beskrivas.

10.1 Genomförda riskanalyser
Riskanalyser har skett utifrån:
Covid: arbetsmiljö- och brukarsynpunkt, ovaccinerade medarbetare. För att upptäcka
risker som kan leda till oönskade negativa händelser har riskanalyser genomförts. De
huvudsakliga anledningarna till detta har varit händelser eller risker relaterade till Covid19. Riskanalyser har genomförts dels på brukarnivå ur ett arbetsmiljöfokus och
brukarfokus, men också ur ett medarbetarperspektiv.
Exempel på andra riskanalyser:
-Flytt av socialpsykiatrins verksamheter från Solhuset till Byavången.
- Korttidsvistelse: risker vid måltidsuppehåll
- Ändrad inriktning av verksamheten på Norrevång till demens.
- Ovaccinerad personal.

10.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Då majoriteten av riskanalyserna varit relaterade till covid-19 har åtgärder tagits fram
kontinuerligt parallellt med de restriktioner som funnits.
Enhetscheferna har lagt in i sin planering att förbättra kunskapen om riskanalyser, när de
ska göras och hur de ska göras samt hur de ska dokumenteras.
Handlingsplan för ovaccinerad personal har tagits fram.
Måltidsuppehåll för personal på den nystartade korttidsvistelsen är infört för att minska
stressen för medarbetarna.
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11 Plan för nästkommande år utifrån övergripande
identifierade förbättringsområden
Verksamheterna som bedrivs enligt socialtjänstlagen och LSS har varit hårt ansträngda
och belastade under andra året med covid-19. Som framgår av kvalitetsberättelsen har
det ändå skett en del kvalitets- och utvecklingsarbete under året.
Inför 2022 kommer mycket kraft, energi och arbetstid gå till bytet av verksamhets/
journalsystemet. Med systemet följer också ett modernt avvikelsesystem Digital Fox som
kommer att underlätta förbättringsarbetet med utredning och analys av
synpunkter/avvikelser/brister.
Det nya systemet innebär också en del förändrade arbetssätt och en översyn av processer
och rutiner. Till dess att systemet tas i bruk fullt ut så kan det bli problem att få
tillförlitlig statistik.
I Ledningssystemet testas för närvarande en nybyggd funktion där verksamheterna ska
kunna dokumentera sina egenkontroller. Dokumentationen blir därmed transparent och
ger en möjlighet till delaktighet och lärande.
Samtliga enhetschefer har regelbundna möte för genomgång av personal, budget och
kvalitetsarbetet. Möten hålls av omsorgschefen och är gemensamma för äldre- respektive
funktionshinderområdet. ”Specialister” från ekonomi, HR och utveckling medverkar.
Förhoppningen är att det även blir ett naturligt forum för SAS, socialt ansvarig
samordnare, att driva frågor om kvaliteten på det sociala området.
Personalens kompetens ökar genom både obligatoriska och individanpassade
utbildningar som finns lätt tillgängliga i utbildningsportalen.

11.1 Verksamhetsspecifika förbättringsområden och åtgärder
Enhetscheferna ansvarar för att verksamhetsspecifika utvecklingsområden skrivs
in i verksamhetsplanen.
Hemtjänst: Fortsätta förbättra personalkontinuitet. För de flesta äldre är det tryggare att
få stöd av personal som de känner igen och med vilka en ömsesidig relation har byggts
upp. God personalkontinuitet ökar även möjligheterna att tidigt upptäcka ett försämrat
hälsotillstånd hos de mest sjuka äldre.
Hemtjänst: Säkra att insatser utförs till brukare på avtalad tidpunkt. Digitalisera
inköpen. Sätta upp tillsynskameror.
Brinkehem: Införa och testa nytt digitalt trygghetslarm på boendet.
LSS/Daglig verksamhet och korttidsvistelse: Utveckla nya mål och arbetssätt för att
nå ökad trygghetskänsla, inflytande och kommunikation för brukarna. Bli bättre på att
skriva- och känna sig trygg med att göra avvikelser för att utveckla verksamheten.
LSS/Gruppboenden: Fortsatt kompetensutveckling utifrån förhållande till resultatet
från brukarundersökningen.
Socialpsykiatri/boendestöd: Bättre på att skriva avvikelser, utredning och återkoppla.
Samverka så att ”mellanrummen” minskar. Förbättra kommunikationen mellan brukare
och medarbetare. Fortsätta arbeta med ledningssystemets rutiner för enheterna.
Vård och omsorg Kvalitetsberättelse 2021
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12 BILAGA Synpunkter 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Synpunkt på att hemtjänstpersonal slänger hushållssopor i fel tunna
Synpunkt på uteblivet/försenat besök pga larmutryckning
Synpunkt på att LSS diskriminerar personal som är ovaccinerade
Synpunkt på att hemsjukvården inte tar nödvändiga prover p.g.a dåligt väder.
Synpunkter på att Rebus lokaler på Byavången ska dras in.
Synpunkter på blanketten för trygghetstelefon och utlämnande av nyckel.
Synpunkt på brister i omsorg och att sjukvården inte tillkallades.
Synpunkt på att det ska vara sjuksköterskor i nattpatrullen och i samband med
denna omorganisation behandling av anställda.
Brukare känner sig tvingad att ta emot personal som hen inte vill ha
Synpunkt från flera kortspelare som är förvisade till källarlokalen på Byavången.
Synpunkt på brister i omsorg och omvårdnad för psykisk sjuk person.
Synpunkt från förälder ang att handläggare har gjort mer skada än nytta och hjälp.
Synpunkt rörande omsorgsbrist vid växelvård
Synpunkt på brister i hemsjukvården – utebliven nödvändig vård
Synpunkt på brister i hemsjukvården – felaktig behandling
Synpunkt rörande hyressättningen på Norrevång på ett mörkt rum med slitna
ytskikt. Nedsliten illaluktande toalett och pentry saknas.
Synpunkt rörande brister i semesterplanering, schemaläggning och eftersatt
underhåll på korttidsboende Brinkehem
Synpunkt rörande att inköpen ska göras digitalt och att man inte får ledsagning i
mataffären längre/god man
Synpunkt på att hemtjänsten inte håller hastighetsbegränsningen 30 km/h
Synpunkt gällande anhörig som var på växelvård på Valkyrian.
Synpunkt rörande hemtjänstens hänvisning till sjukresa
Synpunkt rörande kostnaden för trygghetslarm
Synpunkter på förändringar i lokalanvändning på Brinkehem samt bristande
information/Pensionärsrådet
Synpunkter - Valkyrian, brister i omsorg och bemötande
Synpunkt rörande bristande bilkörning
Synpunkter på vården i växelboendet Valkyrian- för lite personal
Synpunkt - höjning av belopp för boende
Synpunkt rörande ansträngd situation för personal på Rebus boendestöd
Synpunkt/klagomål gällande Förenade Care Byavången och hemtjänst centrum
Synpunkt rörande bristande bilkörning
Synpunkt på bristande återkoppling från sjuksköterska
Synpunkt rörande lägenhet i Tryggt boende
Framfört klagomål angående vårdslös bilkörning i tätorten
Synpunkter och klagomål gällande korttidsboende Brinkehem, hemtjänsten samt
brist på information.
Synpunkt på att det är brist på personal på Valkyrian vid lokalt covidutbrott.
Synpunkt rörande vårdslös bilkörning i tätorten
Synpunkter rörande gruppbostad Solgläntan, Dalgatan
Synpunkter rörande oanmält hembesök från hemtjänsten
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 12

Dnr VON 2022/19

Patientsäkerhetsberättelse 2021
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för
2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som uppnåtts.
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för att planera, leda och kontrollera
verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL). Patienterna ska erbjudas trygg och lättillgänglig vård med god
kontinuitet och kvalitet. Vården ska bedrivas med respekt för patienternas integritet
och självbestämmande. I patientsäkerhetsberättelsen redogörs också för hur ansvaret
är fördelat inom verksamheten.
Målet för patientsäkerhetsarbetet 2021 var att få klart ett tydligt ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete även i hemsjukvården. Arbetet påbörjades 2019 och stod
helt klart under våren 2021.
Det redogörs i patientsäkerhetsberättelsen för vilken samverkan som skett med andra
aktörer för att förebygga vårdskador, delaktigheten hos patienter och
anhöriga/närstående samt hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet.
Redovisade avvikelser är en viktig del av patientsäkerhetsberättelsen. I särskilda
avsnitt redogörs för interna respektive externa avvikelser, Lex Maria anmälningar till
inspektionen för vård och omsorg, inkomna klagomål och synpunkter samt slutligen
för den egenkontroll som genomförts och resultatet av densamma. Egenkontroller
har endast genomförts i begränsad omfattning under 2021 och anledningen till detta
redovisas.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 12 forts
Ett särskilt avsnitt behandlar processen kring åtgärder för att öka patientsäkerheten.
Slutligen redovisas de mål och strategier som finns för kommande år.
Ekonomiska konsekvenser
Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen får inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Patientsäkerhetsberättelsen följs upp av nämnden årligen. Större avvikelser och Lex
Maria anmälningar som redovisas i berättelsen informeras nämnden om löpande
under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för
2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel 2022-03-02,
handlingsid: Von 2022.153
Patientsäkerhetsberättelse 2021, handlingsid: Von 2022.127
_________
Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-02-16
Eva-Marie Wendel
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Sammanfattning
Även detta år har präglats av arbetet med Covid-19 i Tomelilla kommun, men också av omorganisationer inom de legitimerade arbetsgrupperna samt en hög omsättning av personal. Detta genererade i arbetslag
med hög andel personal från bemanningsföretag samt timanställda.
Hösten blev lugnare vad gäller pandemin men strax innan julhelgerna
började vi på nytt se tendens till en ökad smittspridning i samhället.
Teamarbetet, samverkan, Samordnad Individuell Plan (SIP), aktuella
vårdplaner och kvalitetsregister så som Senior Alert och BPSD
(beteendemässiga och psykiska symtom), är en arbetsstruktur som påbörjades under 2019, för att vi ska nå målet att arbeta med personcentrerad vård. Vad gäller teamarbete, Senior Alert och BPSD så har vi inte
arbetat med detta under 2021 och omstart kommer att ske 2022.
Samverkan mellan vårdgivare som utökades till att ha teams möten
varje vecka sedan pandemin startade, har succesivt avvecklats och återgått till det normala, dvs ca 2 gånger per termin.
Sedan tidigare har det skett regelbunden samverkan mellan Tomelilla
kommun och vårdcentralerna i kommunen. Denna samverkan har inte
varit så frekvent under 2021.
Samverkansmöten mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i
SöSk har fortgått som tidigare.
Dessa heldagsmöten en gång per månad har skett till största delen
digitalt.
MAS har också haft samverkansmöte med Vårdhygien-Smittskydd två
gånger per månad, under våren. Mötena avslutades fram vid sommaren
men togs åter upp igen under senhöst och vintern.
Vidare utveckling av Entergate estracer. Ett system där vi själva kan
skapa webbutbildningar samt kunskapstester efter utförd utbildning. Utvecklingen har fortsatt under året. Här är våra webbaserade kunskapsutbildningar samlade.
MAS har haft kontinuerliga digitala möten med våra Hygienombud
fram till sommaren.
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Inledning
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår,
• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten,
och
• vilka resultat som uppnåtts.
Då patientsäkerhetsberättelsen utgår ifrån hälso- och sjukvårdens ansvarsområden används begreppet patient, och då man talar om socialtjänstens ansvarsområde används begreppet brukare. I detta dokument
kan därför båda begreppen förekomma.

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.

Målet för 2021 patientsäkerhetsarbete var att få klart ett tydligt
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete även i hemsjukvården,
arbetet påbörjades 2019 och stod helt klart under våren 2021.

Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Vård- och omsorgsnämnden
Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten
så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Patienterna ska erbjudas trygg och lättillgänglig vård
med god kontinuitet och kvalitet. Vården ska bedrivas med respekt för
patienternas integritet och självbestämmande.

Verksamhetschef
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för att vården drivs
utifrån gällande lagar, föreskrifter och rutiner fastställda av medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS). I ansvaret ingår att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker vård
samt att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och att anmäla
hälso- och sjukvårdpersonal som utgör en patientsäkerhetsrisk, till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet. MAS utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delegering och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också
att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser
som kan leda till eller har lett till allvarlig skada eller sjukdom.
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Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal, d v s sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter har skyldighet att arbeta enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet och ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls samt
rapportera risker och negativa händelser till MAS och verksamhetschef.

Omvårdnadspersonal
Omvårdnadspersonalen har skyldighet att följa de riktlinjer och rutiner
som styr hälso- och sjukvården. De ska medverka i patientsäkerhetsarbetet och rapportera risker samt negativa händelser.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3

Det sker en kontinuerlig samverkan med andra vårdaktörer.
• Tomelilla kommun har samverkansavtal med de tre vårdcentralerna (VC) i kommunen, Capio Nova, VC Tomelilla samt VC
Brösarp.
• Samverkansmöten mellan MAS, Enhetschefer för
sjuksköterskor/rehabilitering samt Verksamhetschefer för de tre
VC, ska ske 2–3 gånger per termin.
• Samverkan sker också med Ystad lasarett, Närsjukvård Simrishamn, ca 2–3 gånger/termin
• MAS i Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Skurup och Tomelilla har
månadsvis samverkansmöten.
• MAS i Tomelilla representerar SöSk i nätverksgrupp för läkemedel i samverkan med Region Skånes Läkemedelsråd.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård sker via det
webbaserade programmet Mina Planer, som är gemensamt för Skåne.
Vid utskrivning från den slutna vården överförs nödvändig information,
för att säkerställa ett patientsäkert omhändertagande i kommunens hemsjukvård och i primärvården.
När den enskilde har kvarvarande behov av insatser från både region
och kommun i form av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst ska en
Samordnad Individuell Plan, SIP, upprättas.
Tomelilla kommun har ett team med spetskompetens för detta arbete,
Samverkan vid utskrivnings team, SVU.
Teamet består av en sjuksköterska, en fysioterapeut och en biståndshandläggare. Teamet har kontakt med läkare, från varje VC, på vardagar efter lunch, för att samordna patienters hemgång från slutenvården.
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Patienters och anhöriga/närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Patienter och efter samtycke även anhöriga/närstående ska få möjlighet
att
• medverka vid upprättande av vårdplaner
• medverka vid upprättande av SIP
• bli informerade om när nationella studier genomförs
• bli informerade vid utredning av vårdskador
• bli informerade vart man vänder sig för att framföra synpunkter
och klagomål

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse, som
medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för patient.
Den personal som upptäcker händelsen rapporterar direkt i avvikelsesystemet.
Händelserna utreds av ansvarig enhetschef tillsammans med den legitimerade personalen.
Vid APT tas avvikelserna upp för att genom systematisk uppföljning
öka kunskapen hos personalen om risker i hälso- och sjukvården så att
riskerna minimeras genom förebyggande åtgärder samt genom utveckling av metoder och arbetssätt. För legitimerad personal tas också avvikelser samt Lex Maria ärende upp för information samt diskussion vid
MAS-möten som sker en gång per månad.
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Interna avvikelser

Fall och läkemedel är våra stora utmaningar. Läkemedelsutbildningar
för omvårdnadspersonal sker kontinuerligt. Utbildningstillfällena har
anpassats efter pandemin. Detsamma gäller även de utbildningar som
arbetsterapeut och fysioterapeut erbjuder gällande hantering och skötsel
av hjälpmedel samt även i förflyttningsteknik.
Pandemin till trots så har arbetet med tidiga arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska bedömningar för att kartlägga nya patienters förmåga att
utföra sin ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet) och för att förebygga
behov av framtida hemtjänstinsatser och fallolyckor, fortsatt under
2021. Detta kan vara en orsak till att fallavvikelser har gått ner under
året.
De vanligaste avvikelserna gällande läkemedelshantering är ej givna doser. Här har vi sett en förbättring vad gäller omvårdnadspersonalen sedan
införandet av Alfa e-signering. Men vi har också sett en markant ökning
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av avvikelser bland sjuksköterskor och antalet läkemedelsavvikelser har
därför ökat under 2021.
En trolig orsak till detta är att vi har haft en hög omsättning bland våra
sjuksköterskor och för att klara bemanningen har vi tagit in många
bemannings sjuksköterskor samt timanställda sjuksköterskor.
Introduktionen för dessa har inte varit optimal och utbildning av e-signering måste genomföras även för dessa sjuksköterskor för att säkra läkemedelshanteringen ytterligare, i framtiden.
Framtagande av introduktions checklista samt rutin för detta pågår.
Trenden kommer att följas av MAS.

Externa avvikelser
Som ett led i kvalitetssäkringen skickas avvikelserapport även till
externa vårdgivare/aktörer då samverkansrutiner inte följs.
Följande antal avvikelser har översänts till externa verksamheter
Avvikelser till:
2021
2020
Ystad sjukhus
9
13
Simrishamns sjukhus
5
7
Kristianstads sjukhus
1
1
Malmö sjukhus
1
1
Hässleholms sjukhus
0
0
Lunds sjukhus
0
1
Vårdcentraler
3
1
Psykiatri Kristianstad
3
4
Folktandvården
0
0
Falck läkarbil
0
2
HÖS
0
0
Färdtjänst
0
1
Humana assistans
0
0
Totalt
22
31
Antalet avvikelser som skickats till externa verksamheter var 22.
Svarsfrekvensen har varit mycket låg, endast 13 avvikelser och återrapporterats till MAS.
Att vi har rapporterat så få externa avvikelser jämfört med 2020, kan
mycket väl beror på att fokus fortfarande har till stor del legat på
Covid-19, men också att ordinarie MAS varit frånvarande en längre tid
2021. Det är MAS som administrerar externa avvikelser.

Lex Maria anmälan
Sju utredningar har lett till anmälan enligt Lex Maria i Tomelilla
Kommun under 2021.
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Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,

Det har inkommit två klagomål från Patientnämnden. Samma ärenden
har också inkommit via Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
båda ärendena har efter utredning lett till två av våra Lex Maria ärenden.

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2

Arbetet med att ta fram ett Ledningssystem för hälso- och sjukvård har
avslutats och implementering har skett under 2021. Samtliga rutiner,
processer och blanketter är samlade i Ledningssystemet.
Granskning av läkemedelsförråd samt brukares läkemedelsskåp på våra
särskilda boende
✓ Åtgärd; Granskningen av brukares läkemedelsskåp har inte
kunnat genomföras pga. pandemin och de restriktioner detta har
medfört. Granskningen planeras till senare delen av året 2022
Granskning av Regionens läkemedelsförråd har genomförts
✓ Åtgärd; uppföljning har inte kunnat ske under 2021 då Regionen
inte återrapporterat resultatet till MAS som är ansvarig
Granskning av Basala Hygienrutiner
✓ Åtgärd: Granskning av Basala Hygienrutiner skulle ha genomförts under året av hygienombuden, detta har inte genomförts
som det var tänkt på grund av MAS frånvaro. Det råder dock
inget tvivel om att rutinerna inte följs, då vi under hela
pandemin inte har sett några stora utbrott av Covid-19 i våra
verksamheter, vilket visar på en stor följsamhet av rutinen.
Granskningen planeras genomföras under året 2022.

PROCESS - Åtgärder för att öka
patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2, SOSFS:2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
enligt SOSFS: 2011:9
Ledningssystem för hälso- och sjukvården har i grunden framtagits under 2020 och har gått i drift efter implementering under 2021.
Ledningssystemet ska användas för att
• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet
• planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten
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Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet.
Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalyser, egenkontroll och hantering av avvikelser.
Målet för 2021 har varit att implementera Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS: 2011:9 fullt ut i våra verksamheter.

Sekretess
Grundläggande bestämmelser är att det ska finnas en inre sekretess. Det
vill säga att den som arbetar hos en vårdgivare (huvudman) får ta del av
dokumenterade uppgifter i patientjournal, endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt
arbete inom hälso- och sjukvården. Behörigheten ska begränsas till vad
som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Regelbunden loggkontroll ska genomföras enligt gällande rutin med
avseende på säkerhet i hanteringen av den datoriserade patientjournalen. Loggarna analyseras med syfte att upptäcka otillbörlig journalöppning. Loggning och logguppföljning används som en preventiv skyddsåtgärd för att förhindra överträdelser enligt patientjournalslagstiftning.
Loggkontroller har endast genomförts av verksamheten fram till och
med mars månad 2021.
Inga loggkontroller har inlämnats till MAS september 2021, enligt
rutin.

Hygienombud
Hygienombuden ute i verksamheterna har endast haft möte med MAS
fram till sommaren. Detta har sedan upphört då ordinarie MAS har varit
frånvarande en längre tid under 2021.

Digitalsignering
Upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem har pågått under större
delen av 2021.
Tidigare utbildningsportal har digitaliserats, utifrån den kan chefer få en
bättre överblick av vilka utbildningar deras medarbetare har genomfört
eller bör genomföra.

Evondos
Vi har inte utvecklat Evondos(läkemedelsrobot) under 2021, utan
samma antal robotar, 11stycken, som år 2020 används ute i verksamheterna.
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Intern samverkan
Arbetet med att hitta struktur i samverkansarbetet inom den befintligt
egna hälso- och sjukvårdsorganisationen är ett arbete som åter igen
är aktuellt efter de två omorganisationer som genomförts under året
som berör den legitimerade gruppen.
Någon struktur för detta har inte tagits fram under 2021 utan arbetet
med detta ska påbörjas 2022.

Nationella Kvalitetsregister
Arbetet med de nationella kvalitetsregistren så som Senior Alert, BPSD
samt Palliativregistret har inte genomförts under 2021. Arbetet ska
återupptas under 2022 samt utbildningar genomföras.

Tidig intervention för att förebygga fall och behov av
hemtjänst
Sedan 2020 ingår hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut vid beviljande av Trygghetslarm. Då patienter ansöker hos biståndshandläggare och får bifall till Trygghetslarm, informeras de samtidigt om att arbetsterapeut och fysioterapeut gemensamt kommer utföra ett hembesök,
för att kartlägga och förebygga enligt målsättningarna.
Syftet är att genom tidiga arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska bedömningar kartlägga nya patienters förmåga att utföra sin ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet) för att förebygga behov av framtida hemtjänstinsatser och fallolyckor och att därigenom förlänga tiden för självständighet och möjlighet att klara sin livssituation.
Vid hembesöket, som skall ske inom 14 dagar, kartläggs ADLförmågan samt risken för fall och en boendebedömning görs. Utifrån
behov kan åtgärderna vara olika rekommendationer kring patientens
egen person och boende, träningsprogram att utföra på egen hand, fysisk träning med stöd av kommunens Rehabenhet/hemtjänst, hjälpmedelsförskrivning, träning i ADL och bedömning kring behov av att ansöka om bostadsanpassning. Utvärdering av arbetssättet sker var tredje
månad i samarbete med biståndshandläggarna. Arbetet har fortsatt under 2021, trots pandemin och stor personalomsättning i Rehabgruppen.

Trygg hemma
Under våren 2020 påbörjades implementeringen av ett nytt arbetssätt i
Tomelilla kommun, Trygg hemma. Målet är att ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet inom Vården och omsorgen
i Tomelilla kommun. Det ska vara ett helt naturligt förhållningssätt i
Tomelilla kommun.
Syftet med arbetssättet är att minska risken att personer utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser genom att:
• Skapa trygghet och hjälp till självständighet
• Vidmakthålla en känsla av självständighet
• Ge möjlighet till kontroll över dagliga aktiviteters utformning
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När det gäller detta arbetssätt så har det endast varit styrgruppen som
varit i gång under 2021. Inga utbildningar har genomförts då aktiva
medlemmar i utbildningsgruppen samt arbetsgruppen har lämnat sina
tjänster. Arbetssättet är därför vilande.

Covid-19 team
Våren 2020 bildades ett Covid-19 team inom Rehabgruppen. Teamet
har bestått av två fysioterapeuter och två arbetsterapeuter. Under 2021
tillkom även en sjuksköterska i teamet. Dock har teamet inte behövts
aktiveras i någon större utsträckning under 2021 då vi fick en mildare
variant av viruset.

Utbildningar
Under året har kommunen fått 14 nyutbildade undersköterskor då de genomfört utbildning genom äldreomsorgslyftet.
Då vi saknat sjuksköterskor som kan förskriva inkontinenshjälpmedel
har ett antal sjuksköterskor erbjudits och genomgått Socialstyrelsens
utbildning ”Förskrivning av förbrukningsartiklar” och därmed fått
förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel.
Utbildning i dokumentation för legitimerad personal har genomförts
som en åtgärd efter att det framkommit stora brister i dokumentationen,
vid en av Lex Maria utredningarna.
Sedan tidigare var det planerat en ViSam (beslutstöd) utbildning för
samtliga sjuksköterskor, denna utbildning har ännu inte genomförts
på grund av bland annat pandemin och den höga omsättningen av
sjuksköterskor.
I Hälso- och sjukvårdsavtalet under avsnitt E-hälsa och IT-stöd
framgår följande ” Val av och implementering av beslutsstöd för
medarbetare är en nödvändig del i det gemensamma arbetet på
detta område. Syftet är att i samband med förändring av en patients
tillstånd skapa ett säkert sätt att beskriva och kommunicera graden
av förändring och behov, oavsett var i Skåne läkaren eller sjuksköterskan befinner sig.”
Genomförandet av utbildningarna planeras för nästa år, vilket är av stor
vikt då det framkommit sådana brister vid Lex Maria utredningarna där
ViSam kan vara en del av de åtgärder som behövs vidtas.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4

Risk- och konsekvensanalyser ur patientsäkerhetsperspektiv har inte genomförts inför organisationsförändringarna i HSL-verksamheten.
Då det gäller införandet av nytt verksamhetssystem, Combine, samt
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IntraPhone kalenderfunktion har risk- och konsekvensanalys ur
patientsäkerhetsperspektiv påbörjats under senvintern 2021.

Utredning av händelser - vårdskador
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket

Det har varit sju betydande händelser både med och utan vårdskador
under 2021. Samtliga sju ärende har lett till Lex Maria anmälningar.
Av dessa är tre ärende avslutade av IVO, fyra är pågående ärende hos
dem.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

Dokumentation enligt ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – barn- och ungdomsversionen)
påbörjades i verksamhetssystemet maj 2019 och har fortgått under
2021. Dokumentations process samt rutin för journalföring och behandling av personuppgifter är framtagen sedan tidigare. Loggkontroller enligt rutin har inte följts under 2021 (se Sekretess sid 10)

Mål och strategier för kommande år
•

Omställning till ”Nära vård”. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den
närmsta vården är den som patienten kan ge sig själv
– egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för
att möjliggöra detta. Ett nära samarbete med primärvården krävs
vid omställningen. Omställning samt samverkan har som mål att
påbörjas under 2022.
• Fortsätta arbetet med att hitta strukturer i samverkan i den egna
organisationen.
• Strukturerad journalgranskning av det nya verksamhetssystemet.
• Återuppta loggkontroller efter gällande rutiner.
• Ett systematiskt förbättringsarbete ska ske genom att återuppta
arbetet med de nationella kvalitetsregistren så som Senior Alert,
BPSD samt Palliativregistret.
• Hygienombuden kommer att genomföra granskningar ute i verksamheterna under året. Granskningen skall rapporteras till MAS
via en ny digital rapporteringsmall i Ledningssystemet där också
resultatet sammanställs.
• Granskning av läkemedelshantering i särskilda boende ska genomföras under året.
• Arbetet ska återupptas med att införa beslutsstödet ViSam för
sjuksköterskor i verksamheten.
• Evondos ska utöka. Tas med i beaktande redan vid vårdplaneringsstadiet. Ny arbetsgrupp ska bildas för detta arbete.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 13

Dnr VON 2015/63

Avtalsförlängning - Drift av särskilda
boendet Valkyrian med tillhörande
hemtjänstområde söder
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till vård
och omsorgsnämnden utan förslag till beslut

Ärendebeskrivning

Det särskilda boendet Valkyrian och tillhörande hemtjänstområde Söder drivs sedan
1 februari 2016 på entreprenad av Förenade Care AB inom befintligt avtal. Avtalet,
som efter upphandling tecknades på fyra år med möjlighet till förlängning tre plus tre
år har förlängts en treårsperiod och gäller till och med 31 januari 2023. Avtalet kan
om parterna så önskar förlängas i ytterligare tre år. Därefter måste ny upphandling
ske om huruvida fortsatt drift på entreprenad ska ske och beslut om detta kommer
fattas av kommunfullmäktige.
Verksamheten Vård och Omsorg upplever att driften av Valkyrian med tillhörande
hemtjänst är välfungerande. Det finns en stabil ledning och personalstab, som bidrar
till kontinuitet och trygghet för Tomelilla kommun. Verksamheten levererar enligt de
uppställda krav på kvalitet som omfattas av avtalet.
Ekonomiska konsekvenser
En förlängning av avtalet medför att ersättningen till leverantören fortsätter enligt nu
gällande avtal.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan då barn inte berörs
inom detta avtalsområde.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 13 forts
Uppföljning
Gällande driftavtalet med Förenade Care är detta sista förlängningen. Om drift på
entreprenad därefter fortsatt ska ske måste ny upphandling genomföras. Ett beslut
som kommer fattas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så önskar,
förlänga befintligt avtal med tre år från 2023-02-01-2026-01-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-02-01, handlingsid: Von
2022.154
Kopia på avtal - Drift av särskilda boendet Valkyrian med tillhörande
hemtjänstområde söder, handlingsid: Von 2018.322
Von § 33/2019 Förlängning av avtal med Förenade Care AB gällande Valkyrian och
hemtjänst söder, handlingsid: Von 2019.254
Avtalsförlängning av drift av särskilda boendet Valkyrian med tillhörande
hemtjänstområde Söder, handlingsid: Von 2021.1071

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämnden 2019-04-15 (Von § 33/2019), Förlängning av avtal
med Förenade Care AB gällande Valkyrian och hemtjänst söder
Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för drift av det särskilda
boende Valkyrian och hemtjänstområde Söder (startdatum 2016-02-01) förlängs med
oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 2023-01-31. Mona Nihlén
(V) och Sejdi Karaliti (S) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation med
handlingsid: Von 2019.241

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 13 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Marianne Åkerblad (M) yrkar på att vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
överlämnar ärendet till vård och omsorgsnämnden utan förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott beslutar enligt Marianne Åkerblads yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Hemtjänst Söder
Kostnader
Timpris
Volym

2021
5 936 106
376
15 814

Kostnader
Timpris
Volym

Kommunal regi
7 511 650
475
15 814

Differens

Valkyrian
Kostnader
Dygnspris
Volym

2021
19 578 209
1532
12 950

Kommunal regi
Kostnader
20 525 750
Dygnspris
1585
Volym
12 950

1 575 544

Differens
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947 541

Hemtjänst Söder
Kostnader
Timpris
Volym

2021
5 936 106
376
15 814

Kostnader
Timpris
Volym

Kommunal regi
7 511 650
475
15 814

Differens

1 575 544

Valkyrian
Kostnader
Dygnspris
Volym

2021
19 578 209
1532
12 950

uppräknat OPI februari-november 2020
uppräknat OPI februari-november 2020

Kommunal regi
Kostnader
20 525 750
Dygnspris
1585
Volym
12 950

Differens

OPI 2020
OPI 2021

3%
1,50%

Valkyrian obj 12280
Söder akt 543

947 541
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
25 april 2019

Vård och omsorgsnämnden

Von § 33

Dnr VON 2015/63

Förlängning av avtal med Förenade Care AB gällande
Valkyrian och hemtjänst söder
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för drift av det
särskilda boende Valkyrian och hemtjänstområde Söder ( startdatum 201602-01 ) förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och
med 2023-01-31.

Reservationer

Mona Nihlén (V) och Sejdi Karaliti (S) reserverar sig mot beslutet enligt
skriftlig reservation, handlingsid: Von 2019.241

Ärendebeskrivning

Avtal med Förenade Care avseende det särskilda boendet Valkyrian och
hemtjänstområde Söder löper ut 2020-01-31. Möjlighet till förlängning finns
med tre (3) år. Överenskommelse om förlängning ska ha träffats senast
2019-06-30.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård –och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för drift av det
särskilda boende Valkyrian och hemtjänstområde Söder ( startdatum 201602-01 ) förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och
med 2023-01-31.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
25 april 2019

Vård och omsorgsnämnden

§ 33 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad 2019-04-01 av Christel Nilsson, kvalitetschef;
Förlängning av avtal med Förenade Care avseende Valkyrian och Söder,
handlingsid: Von 2019.218
Kopia på gällande avtal med Förenade Care AB, handlingsid: Von 2018.322

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 27/2019
_________

Beslutet skickas till:
Förenade Care AB
Kommunstyrelsen – anmälningsärende
Kvalitetschef Christel Nilsson

Justerandes sign
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^ ^ Ä^^^/^j

KONTRAKTSFÖRLÄNGNING

TomeUUa kommun, organisadonsnummet 212000-0886, och Förenade Gare AB,
organisationsnummer 5565355400, förlänger genom denna överenskommelse tidigare

tecknat kontrakt, mellan parterna, gäUandeavtal fördrift av det särskildaboendet Valkyrian
ochhemtjänstområdeSöder(startdatum 2016-02-01).

Förlängningen gäUertiden 2020-02-01 tiU och med 2023-01-31. Därefter finns möjUghet till
ytterligare förlängning om 3 år. Däreftet upphör avtalet att gälk utan föregående
uppsägning.

Denna kontraktsförlängning harupprättats i tvålikalydande exemplar, varav parterna tagit
varsitt.

TomeUUa 2019- ^ ^Vd>

7o^-^02

Öttoch datum

Ort och dafajm

Totnelilla kotnmun

Foten

Viwecai

esson

e Care AB

/

(^

Nanm ^^c^(^ ^EVi)^^^)

Socialchef

^^>
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FÖRENADE

CARE

TomeUUa Komniun
SocialchefViwecaThoresson

Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

2 maj 2019

Hej,
Bifogatärunderskrivetavtal som önskat.Etnotser enunderskrivenkopiai retair.
Vi ser £cam emot ett fortsattgott samarbete.
Medvänlighälsning

r
Ann-ChristineLloydWhelan
VD Sekreterare
för Christer Henriksson
VerkställandeDirektöt
Förenade Care AB

FörenadeGareAB, Höjdiodeigatan19, 212 39 Malmö.Tel växel040-601 81 00. Org nr 556535-5400.www.forenadecaie.com
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 14

Dnr VON 2022/4

Delegeringsbeslut februari 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för februari 2022.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 februari -28 februari 2022:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – februari: 101

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för februari 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-03-03, handlingsid: Von
2022.155
Delegeringsbeslut SoL och LSS februari 2022, handlingsid: Von 2022.134
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson

Justerandes sign
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2021
Beslutskod
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Beskrivning
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag
Tillfällig insats
Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall
Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall
Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall
Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall
Trygg hemma 4k1§SoL bifall
Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall
Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall
Hemtjänstinsatser i särskilt boende
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag
Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall
Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag
Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall
Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall
Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag
Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag
Personkretstillhörighet 1
Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall
Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS delavslag
Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall
Kontaktperson 9 kap 3§ LSS delavslag
Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag
Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall
Avlösarservice 9 § 5 LSS delavslag
Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag
Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall
Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag
Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall
Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall
Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS delavslag
Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall
Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag
Boende vuxna avvisning

142
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6800
6802
6900
6901

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall
Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag
Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2
Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
SUMMA
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

Vonau § 15

Dnr VON 2022/3

Anmälningsärenden mars 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden
till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Kf § 8/2022 Svar på motion – Larmgrupp

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
2. Protokoll 2021-02-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 1-4
3. Rev § 9/2022, Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande
beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och SoL
2021
Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för fjärde kvartalet 2021 och lägga
densamma till handlingarna.
Revisorerna beslutar att bjuda in ansvariga för rapporteringen till sitt sammanträde
den 19 april 2022 för att få fördjupad information om redovisade avvikelser.
4. Kf § 10/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom
SOL och LSS 2021
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.
5. Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter
Till vård och omsorgsnämnden inkom 2022-02-18 från IVO meddelande om särskild
tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och behandling för personer som
bor på särskilt boende för äldre, (SÄBO)

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
15 mars 2022

§ 15 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022.03.02, handlingsid: Von
2022.156
Kf § 8/2022 Svar på motion – Larmgrupp, handlingsid: Von 2022.130
Protokoll 2022-02-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 1-4, handlingsid:
Von 2022.90
Rev § 9/2022 Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut inom
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och SoL 2021, handlingsid: Von
2022.131
Kf § 10/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS
2021, handlingsid: Von 2022.132
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter, handlingsid: Von 2022.104
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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