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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 21 april 2022

Dialoger och informationsärenden Von
2022-04-28
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
Utvärdering av vård och omsorgsnämndens måldag 14 april
Ledamöter och ersättare som deltog på måldagen lämnar synpunkter på
upplägg och innehåll. .

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-21
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
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

Vonau § 17

Dnr VON 2022/27

Skånetrafiken - Serviceresor för
synskadade
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från Skånetrafiken har inkommit information gällande serviceresor för synskadade,
skrivelse från Synmottagning vuxna i Skåne samt ett uttalande från Synskadades
riksförbund.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-04-05, handlingsid:
Von 2022.230
Skrivelse färdtjänst SMV, handlingsid: Von 2022.218
Angående Skånetrafikens Serviceresor, -skrivelse färdtjänst SMV, handlingsid: Von
2022.191
Underrättelse - Synskadades Riksförbund manifesterar för rätten till färdtjänst och
överlämnar namninsamling, handlingsid: Von 2022.192
_________

Beslutet skickas till:
Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda

Justerandes sign
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Pia Svensson (Tomelilla Direkt)
Tue, 29 Mar 2022 09:06:18 +0000
Von-zen
Angående Skånetrafikens Serviceresor / henrik.eldh@srf.nu
Skrivelse färdtjänst SMV.docx

ÄrendeID: 836092

Från: Henrik Eldh
Datum: 2022-03-28 kl. 03.48
Till kommunernas representanter i Skånetrafiken Serviceresors politiker- och tjänstemannaråd
för de kommuner som lämnat över färdtjänsten till Skånetrafiken.

Hej!
Under 2021 började Skånetrafikens Serviceresor att tillämpa en striktare tolkning av
färdtjänstlagens begrepp ”väsentliga svårigheter”. Detta fick som konsekvens att flera gravt
synskadade och blinda som ansökte om färdtjänst fick avslag på sin ansökan. Flera av dessa
personer hade haft färdtjänst under väldigt lång tid och deras förutsättningar och behov av
färdtjänst var desamma som tidigare. Skånetrafikens Serviceresor motiverade avslagen med att
det fanns ny rättspraxis på hur färdtjänstlagen tillämpas och att kollektivtrafiken är tillgänglig för
personer med funktionsnedsättningar.
Resonemanget den så kallade nya rättspraxisen bygger på är att om man som synskadad
lyckats träna in en sträcka man behöver förflytta sig ”så kan man anta att det är rimligt att man
kan förväntas träna in alla sträckor man behöver förflytta sig”. Citatet är hämtat från en
förvaltningsdom och det är naturligtvis helt orimligt. Man ska även beakta att domstolarna saknar
detaljkunnande om hur orientering och förflyttning fungerar när man är gravt synskadad eller
blind. Domstolarna granskar bara färdtjänsthandläggarnas utredning och dessa handläggare har
ju åtminstone baskunskap kring förflyttning och orientering så domstolarna förlitar sig på att
tjänstemännen som handlägger färdtjänstansökan kan sin sak och ärendena granskas enbart
utifrån hur man följer färdtjänstlagen.
En kommun eller region har sin fulla befogenhet att tolka färdtjänstlagen generösare då den
aktuella lagen är en lägstanivå som måste uppfyllas. Skånetrafiken har sedan i december
uttryckt att de har för avsikt att tillfråga er i kommunerna som lämnat över färdtjänsten till
Skånetrafiken om man ska göra en generösare bedömning för synskadade som ansöker om
färdtjänst. Vi från Synskadades Riksförbund har aldrig bett om någon generösare bedömning för
synskadade utan enbart att man ska utreda och bedöma behov av färdtjänst så som skett fram
till 2020 innan man började tillämpa den striktare tolkningen av begreppet ”väsentliga
svårigheter”.
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Skånetrafikens Serviceresor hävdar att detta är en ny praxis som tillämpas i stora delar av
landet. Detta är inte sant utan istället är det så att Region Stockholm drev några sådana här fall i
domstol och Skånetrafikens Serviceresor följde efter och började tillämpa detta i Skåne. Region
Stockholm tycks på senaste tiden förstått det orimliga i denna tillämpning av färdtjänstlagen då
vi inte råkat ut för fler avslag för synskadade i regionen men Region Skåne fortsätter driva
utvecklingen för att det ska spridas över landet som en ny praxis. Samtidigt tolkar
Skånetrafikens Serviceresor färdtjänstlagen generösare än lagen anger på så sätt att om man
väl får Skånetrafikens färdtjänst så får man resa i hela Skåne medan lagen anger att man har
rätt till resor i sin hemkommun. Så Skånetrafikens Serviceresor är väl medvetna om att man kan
tillämpa generösare tolkning än lagens lägsta nivå men av okänd anledning väljer man nu att
tolka lagen snävast möjligt när det gäller vem som har rätt till färdtjänst.
Påståendet att kollektivtrafiken är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar är i högsta
grad vilseledande. Det har gjorts tillgänglighetsanpassningar som gör att man lever upp till en
viss standard. Detta innebär ändå att kollektivtrafiken långt ifrån är generellt tillgänglig för alla
med en funktionsnedsättning och det går definitivt inte att säga att Skånetrafikens kollektivtrafik
är tillgänglig för alla som har en synskada.
I Region Skånes kollektivtrafiknämnd har frågan behandlats sedan i december och oavsett
politisk färg har alla varit överens om att Serviceresors hantering av frågan är problematisk.
Trots detta har man av någon anledning inte velat fatta beslutet att Serviceresor inte ska tillämpa
färdtjänstlagen på det sätt man börjat med 2021 som fått konsekvensen att gravt synskadade
och blinda inte får rätt till färdtjänst. Istället har man beslutat att rådfråga kommunerna som ingår
i Skånetrafikens Serviceresor och därför vänder vi oss nu till er med en vädjan att framföra det
som tycks vara en bred allmän uppfattning, att det är självklart att gravt synskadade och blinda
inte klarar sig utan färdtjänst.
Jag bifogar en skrivelse från Region Skånes egna experter på området. Skrivelsen kommer från
Synmottagningens synpedagoger som ansvarar för synskadades rehabilitering som bland annat
innebär att man hjälper synskadade att träna in sträckor man behöver förflytta sig.
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag finns även tillgänglig för
fysiska eller digitala möten.
Med vänlig hälsning
Henrik Eldh
ombudsman
Synskadades Riksförbund Skåne
Järnvägsgatan 8
243 30 Höör
Direkt: 0735-18 28 30
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Kansli: 040-777 75
henrik.eldh@srf.nu

Följ oss: Webb | Facebook
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Region Skåne
Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Särskilda behov av färdtjänst för personer med
synnedsättning/blindhet
Synmottagning vuxna i Skåne möter personer över 18 år som har en
synnedsättning eller blindhet. En synnedsättning och synfältsbortfall beror
oftast på en ögonsjukdom som är progredierande. Detta betyder att tillståndet
inte blir bättre utan istället försämras över tid. Tillståendet är pågående med
stor risk för försämring.
Flera av personerna vi möter har särskilda svårigheter vid orientering och
förflyttning och är i behov av färdtjänst. Det kan bero på nedsatt visus eller
synfältsbortfall men även en kombination av båda. Oftast blir svårigheterna
mer omfattade om personen har en svår synnedsättning eller blindhet. Det är
svårt att sätta en gräns då upplevelsen och svårigheterna är mycket individuella
men understiger visus 0,1 brukar svårigheterna bli mer påtagliga eller om man
har allt mer omfattande synfältsbortfall. I vissa fall, trots relativt god visus
(enligt våra mått) kan svårigheterna vid orientering och förflyttning ändå vara
påtagliga om personen är mycket ljuskänslig, har inget kvarvarande
mörkerseende och/eller har ett nedsatt kontrastseende. Därmed är en
individuell bedömning utifrån synen mycket viktig.
Färdtjänstansökan kan vara svår att fylla i då den inte är utformad för en
funktionsnedsättning så som synen utan för personer som har nedsatt
rörelseförmåga. Nedtill går vi igenom varje frågeställning i ansökan om
färdtjänst (Skånetrafiken) och vad som är viktigt att tänka på utifrån synen.
Klarar du gå i trappor?
Nivåskillnader utgör ett hinder för någon med synnedsättning/blindhet. Detta
påverkar även hur man klara sig på tågstationen, busstationen och till/från en
plattform samt på- och avstigning på buss och tåg. Oftast är inte trappor
uppmärkta utan är i en färg som smälter in i omgivningen. Belysningen är oftast
dålig och är trapporna utomhus så påverkar mörker, skymning, snö och regn
hur tydlig trappan är och hur den syns. Att hålla sig i trappräcket eller i en
annan person underlättar. Men om personen ska klara trappan på egen hand
behöver personen träna sig att gå i trappan. Det betyder dels att personen
måste veta hur många trappstegen som finns för att på ett säkert sätt kunna
röra sig i trappan. Personen måste veta att det inte finns några hinder i trappan
så som slängda saker/skräp, is, snö och vatten. Samt att det ska finnas en
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Region Skåne
Syn-, hörsel- och dövverksamheten
ledstång att hålla sig i. Om personen är van vid en trappa fungerar det oftast
ganska bra.
En person rör sig dock inte enbart i kända miljöer utan även i nya miljöer där
trappor eller andra nivåskillnader ofta dyker upp. Förutsättningarna kan se
mycket olika ut. Därmed påverkas även förmågan att använda trappan. Om det
inte finns trappräcke eller ledsagare att hålla i så utgör okända trappor en risk
för fall/skada.
Det är alltså inte själva funktionen att fysiskt ta sig upp för trappan utan miljön,
platsen, anpassningen och utformningen av trappan som påverkar förmågan.
Flertalet med svår synnedsättning och blindhet (speciellt om nedsättningen
kommit snabbt) uttrycker att även balansen är påverkad. Man känner sig
ostadig och detta blir tydligare när man måste röra sig i en miljö med fler
nivåskillnader.
Om din funktionsnedsättning påverkar din förflyttningsförmåga, beskriv hur.
För en person med synnedsättning eller blindhet är orientering och
förflyttningsförmågan starkt påverkad, främst i okända miljöer. Om vädret är
optimalt och om en person med synnedsättning eller blindhet har tränat in en
specifik runda tillsammans med en synpedagog, använder vitt käpp, eventuellt
GPS, ledarhund eller har en ledsagare är själva förflyttningen inte problemet.
Utan personen kan då promenera ganska långt. Om man inte har andra
hälsoproblem som påverkar själva förmågan att gå.
Dessa intränade rundor fungera oftast enbart när miljön är optimal – det vill
säga ljuset är bra och vädret är gynnsamt. Om det är skymning eller mörker,
mycket snö, regnar, dimmigt, ovanligt stark sol så kan även intränade sträckor
bli svårt. Särskilt om personen är extra känslig för dessa skiftningar. Så vad som
fungerar en dag kanske inte gör det nästkommande dag. Särskilt då man inte
kan läsa skyltar eller uppmärksamma andra riktmärken. Eller kan
uppmärksamma annat som har ändrats i miljön till exempel: nya gatupratare,
vägarbete, uteserveringar m.m.
När en synpedagog tränar orientering och förflyttning tillsammans med den
som har behov kan en specifik runda tränas in. Det krävs flera träningstillfällen
för att lära sig en runda på ett säkert sätt. Rundorna som tränas är i närmiljö
eller till en plats som personen vistas i nästan dagligen. Det fungerar inte att
träna nya rundor varje gång personen ska åka till en ny plats. Det blir en
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Region Skåne
Syn-, hörsel- och dövverksamheten
omöjlig situation utifrån tidsåtgång och planering. Men även för minnet då
personen måste minnas alla detaljer i varje sträcka som hen lär sig. Och även
när en runda är intränad så finns det flera tillfällen när det ändå inte fungerar
optimalt utifrån exempelvis väder som nämndes ovan.
Att förflytta sig i okänd miljö på egen hand fungerar nämligen inte. Då blir
personen snabbt vilsen och hittar inte. Det skapar även ett stort obehag att
röra sig, ensam i en okänd miljö utan ledsagare. Det finns ingen överblick,
riktmärken som ger förutsättningarna att hitta. Det finns inga anpassningar
eller hjälpmedel inkl. ledarhund som fungerar i de situationerna.
Det betyder att en person med synnedsättning eller blindhet kan klara sig
ganska bra i en känd intränad miljö som där man bor eller vistas ofta men det
fungerar inte i en okänd miljö där man sällan vistas. Därmed kan man inte
enbart ha närmiljön/känd miljö som ett riktmärke i bedömningen.
Ungefär hur långt kan du maximalt förflytta dig, i din egen takt och med
eventuella gånghjälpmedel och vilopauser? Beräknad varaktighet på dina
svårigheter med att förflytta dig och/eller att resa med buss och tåg. Skriv
antal meter. Denna fråga är mycket svår att svara på utifrån hur den är
formulerad då den inte riktigt passar vid en funktionsnedsättning så som synen.
Svaret är ungefär noll meter i okänd miljö. Det blir mycket svårt att förflytta sig
i en okänd miljö då orienteringsförmågan är påverkad. Personen hittar helt
enkelt inte och kan därmed inte förflytta sig. Men i en känd miljö så fungerar
förflyttningen bättre (vid optimalt väder). Men ingen människa rör sig enbart i
en känd miljö.
Behöver du stöd av annan person när du förflyttar dig?
I okänd miljö är svaret ja. Alla personer med en svår synnedsättning eller
blindhet – kan inte röra sig obehindrat i en okänd miljö utan stöd. Den vita
käppen är inte ett tillräckligt hjälpmedel för att röra sig i en ny miljö utan
svårigheter. Utan personen är då i behov av ledsagning. Men i en känd intränad
miljö kan det fungera utan stöd av en annan person om inget annat försvårar
som vägarbete, ändringar i miljön eller väder.
Om din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att resa med buss och
tåg, beskriv hur.
För en person med svår synnedsättning eller blindhet påverkas förmågan att
åka med buss och tåg i allra högsta grad. Även för en del personer som har en
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Region Skåne
Syn-, hörsel- och dövverksamheten
måttlig synnedsättning kan svårigheterna vara relativt omfattande.
Förmågan vid orientering och förflyttning i okända miljöer är då starkt
påverkad. Förmågan att se skyltar, riktmärken och se tidtabeller är mycket
påverkad och i många fall omöjligt. Nivåskillnader på en buss- och tågstation
försvårar och utgör ett hinder. Att hitta till/från en station fungerar inte heller i
okänd miljö eller i känd miljö vid ogynnsamt väder. Det kan även vara svårt
med på- och avstigning samt att hitta sittplats. Personen är också beroende av
utrop vilka sällan fungerar på bussarna.
Synpedagog kan träna tillsammans med den som önskar, att åka en viss sträcka
med en specifik buss eller tåg. Denna träning tar tid och är främst för att ge
personen ökade möjligheter, att exempelvis kunna åka och handla i en (för
personen) känd butik.
Detta blir dock inte en fingervisning hur personen klarar att åka buss och tåg till
andra platser. Det ger inte rätt underlag för en bedömning att personen klarar
åka buss och tåg. Därmed är det åter viktigt att lyfta fram begreppet okänd
miljö. Alltså miljöer man inte rör sig i dagligen som kan vara en omöjlighet att
klara sig i på egen hand utifrån synen. Vilket är fallet för en person med svår
synnedsättning och blindhet.
Även de personer som har en måttlig synnedsättning kan uppleva det svårt då
det tar mycket energi att klara sig i en okänd miljö, framförallt för en äldre
person, men självklart kan även yngre personer uppleva detta.
Mycket kan också hända i miljön omkring, på vägen till från en buss- och
tågstation eller på stationen. Det kan vara plötsliga hinder så som
tillkommande byggarbetsplatser, butiker som ställer ut ny dekoration, cyklar
eller el-scooters, tät trafik och bussar som kör in tätt intill trottoaren. Även
förändringar i väder som nämndes tidigare påverkar så som skymning, mörker,
snö, regn, stark sol. Det påverkar möjligheterna att på ett säkert sätt röra sig i
olika miljöer utan risker.
Om en person med dessa svårigheter vid orientering och förflyttning inte får
färdtjänst blir situationen ohållbar. Det går helt enkelt inte att kämpa på och
åka buss och tåg ändå för faran blir så pass stor för den egna säkerheten. Det
går inte att hitta andra strategier eller hjälpmedel som underlättar situationen.
För det finns inte. Det är som sagt en omöjlighet att träna in nya sträckor varje
gång man ska åka till en ny plats. Risken ökar också att skada sig själv genom att
trampa fel eller trilla, ibland riktigt illa. Det kan även utgöra en fara i trafiken då
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Syn-, hörsel- och dövverksamheten
personen inte har en överblick vad som händer runtomkring. Även risken att bli
påkörd ökar. Detta medför även en psykisk stress och belastning.
Effekten av att inte på egen hand kunna åka hemifrån blir också en ökad
isolering och ett sorts utanförskap.
Det är även viktigt för handläggaren att uppmärksamma läsningen. Att läsa kan
vara ett hinder för många och påverkar också förmågan att åka buss och tåg.
Att läsa/se skyltar och riktmärke samt ta del av information på en app eller
tidtabell. Denna förmåga kan variera på hur man kan använda hjälpmedel för
läsning. En del personer kan hantera hjälpmedel och smarta telefoner med god
förmåga medan andra inte alls har denna möjlighet av olika anledningar. Det
kan vara kognitiv svikt, att man inte äger eller kan använda en smarttelefon,
eller att man inte klarar använda kikare för att se skyltar. Att använda
hjälpmedel kräver en viss förmåga och mycket träning som kan vara svårt för
många. Övriga hälsan kan vara påverkad och därmed finns inte möjlighet eller
ork till den träning som krävs.
Att man har hjälpmedel för läsning hemma betyder inte att man klarar att läsa
när man är ute, speciellt i en okänd miljö där man blir vilse. Detta kan vara
missvisande och ge en felaktig bild i bedömning av förmågan. Men framförallt
är det mycket individuellt.
Beräknad varaktighet på dina svårigheter med att förflytta dig och/eller att
resa med buss och tåg.
Varaktigheten om man har en synnedsättning eller blindhet på grund av
ögonsjukdom är nästan alltid över 12 månader. Majoriteten av diagnoser är
progredierande vilket betyder att det inte blir bättre, utan över tid blir det
sämre.
Vilket/Vilka hjälpmedel använder du regelbundet?
Vilka hjälpmedel som en person med synnedsättning eller blindhet använder
vid förflyttning beror på omständigheterna och den övriga hälsan. Övriga
hälsan kanske kräver att personen använder sig av rollator och kan då inte
använda sig av den vita käpp. Det finns de personer som har en ledarhund men
även här behövs det träning av olika sträckor för att det ska fungera optimalt.

Fyll i om du har ett eller flera av nedanstående behov vid resor med
serviceresor.
Hjälp till och från bilen – denna service som chauffören ger behövs för att en
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person med synnedsättning eller blindhet ska kunna använda sig av färdtjänst.
Det går inte exempelvis stå och vänta på personen utanför en butik för
personen ser inte bilen eller kan angöra vilken bil som gäller. Utan chauffören
måste komma fram till ingången och hämta upp personen i fråga.
Synmottagning vuxna i Skåne är alltid öppen för dialog och att svara på frågor
vad gäller synen. Önskar en handläggare diskutera ett enskilt ärende med oss
går även detta bra så länge personen ärendet gäller har gett sitt samtycke till
kontakten.
Vi hoppas att denna skrivelse ska kunna ge ett stöd för att lättare förstå de
svårigheter som finns utifrån synen när det kommer till att använda samhällets
allmänna kommunikationsmedel.

Synmottagning vuxna i Skåne
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Särskilda behov av färdtjänst för personer med
synnedsättning/blindhet
Synmottagning vuxna i Skåne möter personer över 18 år som har en
synnedsättning eller blindhet. En synnedsättning och synfältsbortfall beror
oftast på en ögonsjukdom som är progredierande. Detta betyder att tillståndet
inte blir bättre utan istället försämras över tid. Tillståendet är pågående med
stor risk för försämring.
Flera av personerna vi möter har särskilda svårigheter vid orientering och
förflyttning och är i behov av färdtjänst. Det kan bero på nedsatt visus eller
synfältsbortfall men även en kombination av båda. Oftast blir svårigheterna
mer omfattade om personen har en svår synnedsättning eller blindhet. Det är
svårt att sätta en gräns då upplevelsen och svårigheterna är mycket individuella
men understiger visus 0,1 brukar svårigheterna bli mer påtagliga eller om man
har allt mer omfattande synfältsbortfall. I vissa fall, trots relativt god visus
(enligt våra mått) kan svårigheterna vid orientering och förflyttning ändå vara
påtagliga om personen är mycket ljuskänslig, har inget kvarvarande
mörkerseende och/eller har ett nedsatt kontrastseende. Därmed är en
individuell bedömning utifrån synen mycket viktig.
Färdtjänstansökan kan vara svår att fylla i då den inte är utformad för en
funktionsnedsättning så som synen utan för personer som har nedsatt
rörelseförmåga. Nedtill går vi igenom varje frågeställning i ansökan om
färdtjänst (Skånetrafiken) och vad som är viktigt att tänka på utifrån synen.
Klarar du gå i trappor?
Nivåskillnader utgör ett hinder för någon med synnedsättning/blindhet. Detta
påverkar även hur man klara sig på tågstationen, busstationen och till/från en
plattform samt på- och avstigning på buss och tåg. Oftast är inte trappor
uppmärkta utan är i en färg som smälter in i omgivningen. Belysningen är oftast
dålig och är trapporna utomhus så påverkar mörker, skymning, snö och regn
hur tydlig trappan är och hur den syns. Att hålla sig i trappräcket eller i en
annan person underlättar. Men om personen ska klara trappan på egen hand
behöver personen träna sig att gå i trappan. Det betyder dels att personen
måste veta hur många trappstegen som finns för att på ett säkert sätt kunna
röra sig i trappan. Personen måste veta att det inte finns några hinder i trappan
så som slängda saker/skräp, is, snö och vatten. Samt att det ska finnas en
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ledstång att hålla sig i. Om personen är van vid en trappa fungerar det oftast
ganska bra.
En person rör sig dock inte enbart i kända miljöer utan även i nya miljöer där
trappor eller andra nivåskillnader ofta dyker upp. Förutsättningarna kan se
mycket olika ut. Därmed påverkas även förmågan att använda trappan. Om det
inte finns trappräcke eller ledsagare att hålla i så utgör okända trappor en risk
för fall/skada.
Det är alltså inte själva funktionen att fysiskt ta sig upp för trappan utan miljön,
platsen, anpassningen och utformningen av trappan som påverkar förmågan.
Flertalet med svår synnedsättning och blindhet (speciellt om nedsättningen
kommit snabbt) uttrycker att även balansen är påverkad. Man känner sig
ostadig och detta blir tydligare när man måste röra sig i en miljö med fler
nivåskillnader.
Om din funktionsnedsättning påverkar din förflyttningsförmåga, beskriv hur.
För en person med synnedsättning eller blindhet är orientering och
förflyttningsförmågan starkt påverkad, främst i okända miljöer. Om vädret är
optimalt och om en person med synnedsättning eller blindhet har tränat in en
specifik runda tillsammans med en synpedagog, använder vitt käpp, eventuellt
GPS, ledarhund eller har en ledsagare är själva förflyttningen inte problemet.
Utan personen kan då promenera ganska långt. Om man inte har andra
hälsoproblem som påverkar själva förmågan att gå.
Dessa intränade rundor fungera oftast enbart när miljön är optimal – det vill
säga ljuset är bra och vädret är gynnsamt. Om det är skymning eller mörker,
mycket snö, regnar, dimmigt, ovanligt stark sol så kan även intränade sträckor
bli svårt. Särskilt om personen är extra känslig för dessa skiftningar. Så vad som
fungerar en dag kanske inte gör det nästkommande dag. Särskilt då man inte
kan läsa skyltar eller uppmärksamma andra riktmärken. Eller kan
uppmärksamma annat som har ändrats i miljön till exempel: nya gatupratare,
vägarbete, uteserveringar m.m.
När en synpedagog tränar orientering och förflyttning tillsammans med den
som har behov kan en specifik runda tränas in. Det krävs flera träningstillfällen
för att lära sig en runda på ett säkert sätt. Rundorna som tränas är i närmiljö
eller till en plats som personen vistas i nästan dagligen. Det fungerar inte att
träna nya rundor varje gång personen ska åka till en ny plats. Det blir en
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omöjlig situation utifrån tidsåtgång och planering. Men även för minnet då
personen måste minnas alla detaljer i varje sträcka som hen lär sig. Och även
när en runda är intränad så finns det flera tillfällen när det ändå inte fungerar
optimalt utifrån exempelvis väder som nämndes ovan.
Att förflytta sig i okänd miljö på egen hand fungerar nämligen inte. Då blir
personen snabbt vilsen och hittar inte. Det skapar även ett stort obehag att
röra sig, ensam i en okänd miljö utan ledsagare. Det finns ingen överblick,
riktmärken som ger förutsättningarna att hitta. Det finns inga anpassningar
eller hjälpmedel inkl. ledarhund som fungerar i de situationerna.
Det betyder att en person med synnedsättning eller blindhet kan klara sig
ganska bra i en känd intränad miljö som där man bor eller vistas ofta men det
fungerar inte i en okänd miljö där man sällan vistas. Därmed kan man inte
enbart ha närmiljön/känd miljö som ett riktmärke i bedömningen.
Ungefär hur långt kan du maximalt förflytta dig, i din egen takt och med
eventuella gånghjälpmedel och vilopauser? Beräknad varaktighet på dina
svårigheter med att förflytta dig och/eller att resa med buss och tåg. Skriv
antal meter. Denna fråga är mycket svår att svara på utifrån hur den är
formulerad då den inte riktigt passar vid en funktionsnedsättning så som synen.
Svaret är ungefär noll meter i okänd miljö. Det blir mycket svårt att förflytta sig
i en okänd miljö då orienteringsförmågan är påverkad. Personen hittar helt
enkelt inte och kan därmed inte förflytta sig. Men i en känd miljö så fungerar
förflyttningen bättre (vid optimalt väder). Men ingen människa rör sig enbart i
en känd miljö.
Behöver du stöd av annan person när du förflyttar dig?
I okänd miljö är svaret ja. Alla personer med en svår synnedsättning eller
blindhet – kan inte röra sig obehindrat i en okänd miljö utan stöd. Den vita
käppen är inte ett tillräckligt hjälpmedel för att röra sig i en ny miljö utan
svårigheter. Utan personen är då i behov av ledsagning. Men i en känd intränad
miljö kan det fungera utan stöd av en annan person om inget annat försvårar
som vägarbete, ändringar i miljön eller väder.
Om din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att resa med buss och
tåg, beskriv hur.
För en person med svår synnedsättning eller blindhet påverkas förmågan att
åka med buss och tåg i allra högsta grad. Även för en del personer som har en
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måttlig synnedsättning kan svårigheterna vara relativt omfattande.
Förmågan vid orientering och förflyttning i okända miljöer är då starkt
påverkad. Förmågan att se skyltar, riktmärken och se tidtabeller är mycket
påverkad och i många fall omöjligt. Nivåskillnader på en buss- och tågstation
försvårar och utgör ett hinder. Att hitta till/från en station fungerar inte heller i
okänd miljö eller i känd miljö vid ogynnsamt väder. Det kan även vara svårt
med på- och avstigning samt att hitta sittplats. Personen är också beroende av
utrop vilka sällan fungerar på bussarna.
Synpedagog kan träna tillsammans med den som önskar, att åka en viss sträcka
med en specifik buss eller tåg. Denna träning tar tid och är främst för att ge
personen ökade möjligheter, att exempelvis kunna åka och handla i en (för
personen) känd butik.
Detta blir dock inte en fingervisning hur personen klarar att åka buss och tåg till
andra platser. Det ger inte rätt underlag för en bedömning att personen klarar
åka buss och tåg. Därmed är det åter viktigt att lyfta fram begreppet okänd
miljö. Alltså miljöer man inte rör sig i dagligen som kan vara en omöjlighet att
klara sig i på egen hand utifrån synen. Vilket är fallet för en person med svår
synnedsättning och blindhet.
Även de personer som har en måttlig synnedsättning kan uppleva det svårt då
det tar mycket energi att klara sig i en okänd miljö, framförallt för en äldre
person, men självklart kan även yngre personer uppleva detta.
Mycket kan också hända i miljön omkring, på vägen till från en buss- och
tågstation eller på stationen. Det kan vara plötsliga hinder så som
tillkommande byggarbetsplatser, butiker som ställer ut ny dekoration, cyklar
eller el-scooters, tät trafik och bussar som kör in tätt intill trottoaren. Även
förändringar i väder som nämndes tidigare påverkar så som skymning, mörker,
snö, regn, stark sol. Det påverkar möjligheterna att på ett säkert sätt röra sig i
olika miljöer utan risker.
Om en person med dessa svårigheter vid orientering och förflyttning inte får
färdtjänst blir situationen ohållbar. Det går helt enkelt inte att kämpa på och
åka buss och tåg ändå för faran blir så pass stor för den egna säkerheten. Det
går inte att hitta andra strategier eller hjälpmedel som underlättar situationen.
För det finns inte. Det är som sagt en omöjlighet att träna in nya sträckor varje
gång man ska åka till en ny plats. Risken ökar också att skada sig själv genom att
trampa fel eller trilla, ibland riktigt illa. Det kan även utgöra en fara i trafiken då

18

Region Skåne
Syn-, hörsel- och dövverksamheten
personen inte har en överblick vad som händer runtomkring. Även risken att bli
påkörd ökar. Detta medför även en psykisk stress och belastning.
Effekten av att inte på egen hand kunna åka hemifrån blir också en ökad
isolering och ett sorts utanförskap.
Det är även viktigt för handläggaren att uppmärksamma läsningen. Att läsa kan
vara ett hinder för många och påverkar också förmågan att åka buss och tåg.
Att läsa/se skyltar och riktmärke samt ta del av information på en app eller
tidtabell. Denna förmåga kan variera på hur man kan använda hjälpmedel för
läsning. En del personer kan hantera hjälpmedel och smarta telefoner med god
förmåga medan andra inte alls har denna möjlighet av olika anledningar. Det
kan vara kognitiv svikt, att man inte äger eller kan använda en smarttelefon,
eller att man inte klarar använda kikare för att se skyltar. Att använda
hjälpmedel kräver en viss förmåga och mycket träning som kan vara svårt för
många. Övriga hälsan kan vara påverkad och därmed finns inte möjlighet eller
ork till den träning som krävs.
Att man har hjälpmedel för läsning hemma betyder inte att man klarar att läsa
när man är ute, speciellt i en okänd miljö där man blir vilse. Detta kan vara
missvisande och ge en felaktig bild i bedömning av förmågan. Men framförallt
är det mycket individuellt.
Beräknad varaktighet på dina svårigheter med att förflytta dig och/eller att
resa med buss och tåg.
Varaktigheten om man har en synnedsättning eller blindhet på grund av
ögonsjukdom är nästan alltid över 12 månader. Majoriteten av diagnoser är
progredierande vilket betyder att det inte blir bättre, utan över tid blir det
sämre.
Vilket/Vilka hjälpmedel använder du regelbundet?
Vilka hjälpmedel som en person med synnedsättning eller blindhet använder
vid förflyttning beror på omständigheterna och den övriga hälsan. Övriga
hälsan kanske kräver att personen använder sig av rollator och kan då inte
använda sig av den vita käpp. Det finns de personer som har en ledarhund men
även här behövs det träning av olika sträckor för att det ska fungera optimalt.

Fyll i om du har ett eller flera av nedanstående behov vid resor med
serviceresor.
Hjälp till och från bilen – denna service som chauffören ger behövs för att en
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person med synnedsättning eller blindhet ska kunna använda sig av färdtjänst.
Det går inte exempelvis stå och vänta på personen utanför en butik för
personen ser inte bilen eller kan angöra vilken bil som gäller. Utan chauffören
måste komma fram till ingången och hämta upp personen i fråga.
Synmottagning vuxna i Skåne är alltid öppen för dialog och att svara på frågor
vad gäller synen. Önskar en handläggare diskutera ett enskilt ärende med oss
går även detta bra så länge personen ärendet gäller har gett sitt samtycke till
kontakten.
Vi hoppas att denna skrivelse ska kunna ge ett stöd för att lättare förstå de
svårigheter som finns utifrån synen när det kommer till att använda samhällets
allmänna kommunikationsmedel.

Synmottagning vuxna i Skåne
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From:
Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:
Tue, 29 Mar 2022 10:14:57 +0000
To:
Von-zen
Subject:
Synskadades Riksförbund manifesterar för rätten till färdtjänst och överlämnar
namninsamling / no-reply@cision.com

ÄrendeID: 836116

Från: No-reply
Datum: 2022-03-29 kl. 10.53

Synskadades Riksförbund manifesterar för
rätten till färdtjänst och överlämnar
namninsamling
Synskadades Riksförbund menar att rörelsefriheten för synskadade idag är hotad. I vissa
regioner har personer som är blinda eller har en svår synnedsättning helt nekats
färdtjänsttillstånd och Högsta förvaltningsrätten sa hösten 2021 nej till att ompröva ett
sådant beslut. Därför måste nu färdtjänstlagen reformeras och Synskadades Riksförbund
håller en manifestation för att uppmärksamma frågan. Över 16 000 insamlade
namnunderskrifter skall också överlämnas till Trafikutskottets ordförande, Jens Holm.
Avsikten med färdtjänsten är att personer med funktionsnedsättning, i likhet med andra, fritt ska
kunna bosätta sig, arbeta, studera och ha en aktiv fritid. Men en allt snävare lagtolkning gör
detta omöjligt. Synskadade berövas idag rörelsemöjligheter som är självklara för andra i vårt
land.
Sedan mitten av nittiotalet ses färdtjänsten inte längre som ett bistånd, utan som en trafikform.
Många som ansöker om färdtjänst blir därför hänvisade till att använda en annan trafikform:
kollektivtrafiken. Men trots att mycket har gjorts för att den allmänna kollektivtrafiken ska bli mer
tillgänglig även för personer med synnedsättning så är trafikformerna inte jämförbara.
– Sveriges synskadade befinner sig i ett svårt läge, allt fler nekas rätten till färdtjänst och riskerar
därmed att bli isolerade säger Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades
Riksförbund.
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Den 4:e mars meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen nu öppnar för att
se över och förtydliga rätten till färdtjänst. Regeringen gav därför Trafikanalys i uppdrag att
analysera och bedöma om det finns behov av att förtydliga vilka kriterier som ska beaktas vid
prövning av rätt till färdtjänst. Uppdraget ska redovisas senast i mars 2023.
– Vi kommer att träffa Tomas Eneroth under torsdagen, säger Niklas Mattsson. Det är bra att
regeringen lyssnar på oss. Nu gäller det att man också fullföljer och ser till att få en verklig
förändring.
Manifestationen modereras av Anna Bergholtz och bland talarna finns bland andra Jens Holm
(V), Klas Nelfelt, ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda och Niklas Mattsson.
När: 31:e mars kl 10:30
Var: Mynttorget, Stockholm
Ytterligare information om manifestationen och färdtjänstfrågan lämnas av:
Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare SRF
jimmy.pettersson@srf.nu
Tfn: 08-39 94 46

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se

https://news.cision.com/se/synskadades-riksforbund/r/synskadades-riksforbund-manifesterar-forratten-till-fardtjanst-och-overlamnar-namninsamling,c3534732

Om du inte längre är intresserad av att få framtida utskick från Synskadades Riksförbund, gå till
https://optout.ne.cision.com/sv/ucjUtBVN4N5QZVcgqED3XNmMdyX7PCimVvxH5ybLFEDEkb4ZN2c2pcbQHE7vZ6Bzr7MEqVgCxbw24DeM1
B22rDopqViwNT3E97oKu2nxYnVts.
Synskadades Riksförbund, Synskadades Riksförbund, Enskede, 122 88 Sverige

-Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

Vonau § 18

Dnr VON 2022/29

Suicidpreventiv handlingsplan för
Tomelilla kommun 2021–2024
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sedan 2012 har stimulansmedel inom område psykisk hälsa årligen utbetalats till
regioner och kommuner genom överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
Inom ramen för överenskommelserna har kommunerna i Skåne samt Region Skåne
upparbetat, samt årligen reviderat och följt upp en länsövergripande
överenskommelse om samverkan med tillhörande handlingsplan. Motsvarande
överenskommelse med tillhörande handlingsplan finns sedan 2010 för de fem
sydöstra skånska kommunerna (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad).
Region Skåne har uppdrag att ansvara för att utveckla samverkan med kommunerna,
i syfte att stödja genomförandet av det nationella suicidpreventiva programmet i länet
samt att vid behov bistå med utbildning och kompetensutveckling. Regionens
handlingsplan kommer att revideras under 2022.
Skånes kommuner och Regionen har bildat ett nätverk kring suicidprevention där
Tomelilla ingår. Den regionala överenskommelsen Psykisk hälsa bidrar till
gemensamma aktiviteter mellan kommuner och Regionen inom området. Den lokala
överenskommelsen Psykisk hälsa, innehåller även den gemensamma aktiviteter som
styrgruppen ansvarar för. På lokal nivå skall sedan arbetet med suicidprevention
integreras i pågående verksamheter i kommunen och andra organisationer.
I arbetet med suicidprevention bör vi utveckla en organiserad och strukturerad
samverkan mellan aktörer samt att samsyn skapas med planens syfte och målsättning.
En arbetsgrupp har tillsatts under 2021 som träffas 4 ggr/år för att uppdatera
handlingsplanen och följa upp pågående aktiviteter.
På dagens sammanträde informerar socialchefen vård och omsorgsnämnden om
handlingsplanen.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

§ 18 forts
Ekonomiska konsekvenser
Att informera nämnden om handlingsplanen får inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ej tillämpligt då handlingsplanen endast är ett informationsärende till nämnden.
Miljöperspektivet
Ej tillämpligt då handlingsplanen endast är ett informationsärende till nämnden.
Uppföljning
Ingen uppföljning i nämnden. Nämnden kommer informeras om planen förändras
eller väsentliga uppdateringar sker.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-04-05, handlingsid: Von
2022.231
Suicidpreventiv handlingsplan Tomelilla kommun 2021-2024, handlingsid: Von
2022.220
Suicidpreventiv handlingsplan - Bilaga 2 Åtgärder och aktiviteter utifrån identifierade
fokusområden, handlingsid: Von 2022.221
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Beslutad av: Kommunledningsgruppen
Datum: 2021-10-21
Börjar gälla: 2022-01-17
Dokumentansvarig tjänsteperson: Camilla Andersson
Följs upp: Årligen

MÅLINRIKTAT DOKUMENT

Diarienummer:

HANDLINGSPLAN

Suicidpreventiv
handlingsplan
för Tomelilla
kommun 2021–
2024
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Tomelilla kommuns
styrdokument
Regeldokument
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta.
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser
som kan påverka kommuninvånare eller företag.
REGELEMENTEN RIKTLINJER RUTINER

Målinriktade dokument
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål.
VISION PROGRAM OCH STRATEGIER PLANER HANDLINGSPLANER

2 (10)
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Inledning
Forskning rörande personer som försökt ta sitt liv men som har överlevt, visar att de
in i det sista varit ambivalenta och vanligen ville fortsätta att leva (Nyberg, 2014).
Forskningen visar också att det går att avbryta en suicidal process tex genom insatser
i den fysiska miljön eller med rätt vård (Folkhälsomyndigheten, 2017).

Uppdrag
Sedan 2012 har stimulansmedel inom område psykisk hälsa årligen utbetalats till
regioner och kommuner genom överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Inom ramen för överenskommelserna har
kommunerna i Skåne samt Region Skåne upparbetat, samt årligen reviderat och följt
upp en länsövergripande överenskommelse om samverkan med tillhörande
handlingsplan. Motsvarande överenskommelse med tillhörande handlingsplan finns
sedan 2010 för de fem sydöstra skånska kommunerna (Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Tomelilla och Ystad).

Handlingsplanens övergripande mål
• Nollvision
• Kunskaper om riskgrupper, riskfaktorer och vad som hjälper
• Rutiner för att agera
• Händelseanalyser för lärande
• Stöd till närstående och efterlevande
Region Skåne har en nollvision angående antalet fullbordade suicid, detsamma ska
gälla för den kommunala suicidpreventiva handlingsplanen.
Det långsiktiga målet med denna handlingsplan är att ingen person ska ta sitt liv.
Det kortsiktiga målet är att genom information, kunskap och förebyggande insatser
samt rutiner för att tidigt agera och erbjuda insatser vid upptäckt av psykisk ohälsa.
På så sätt minska antalet suicidförsök och fullbordade suicid i Tomelilla
Skulle någon ändå försöka ta sitt liv ska det finnas upparbetade rutiner för att på
bästa sätt kunna avbryta själva handlingen så att vederbörande kan ges det stöd som
behövs.
Händelseanalyser ska genomföras för att hitta nödvändiga förbättringsområden i
suicidpreventivt syfte samt att anhöriga och efterlevande ska erbjudas bästa möjliga
stöd efter ett suicidförsök eller fullbordat suicid.
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Nationell lägesbeskrivning
Varje år tar ca 1500 personer sitt liv. Det är fem gånger fler än de som dör i trafiken.
Varje suicid bör ses som ett psykologiskt olycksfall, det är inte är ett medvetet val
utan ett handlande utifrån en krissituation.
Kvinnor gör fler suicidförsök än män medan fullbordade suicid är den vanligaste
dödsorsaken bland män i åldrarna 15–44 år och den näst vanligaste bland kvinnor i
motsvarande ålder.
Suicid är den huvudsakliga orsaken till för tidig död bland personer med psykisk
störning och en fjärdedel av alla suicid sker bland äldre över 65 år. Bakom varje
fullbordat suicid brukar man säga att det ligger ca 10–20 allvarliga suicidförsök.
Det totala antalet suicid har minskat med ca 20 % under de senaste 15 åren, men den
positiva trenden uppvisas dock inte i den yngre åldersgruppen (15–24 år).
Suicidförsöken bland unga flickor tenderar att öka och antalet fullbordade suicid
bland ungdomar och unga vuxna har varit relativt konstant sedan början av 70-talet
(Folkhälsomyndigheten, 2015).
Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och suicid. I jämförelse med den
övriga befolkningen är människor med psykisk ohälsa en utsatt grupp när det gäller
socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet
i sociala nätverk (Folkhälsomyndigheten 2017).
Folkhälsomyndigheten har av regeringen ett uppdrag att föreslå strategier och
åtgärder till ett nationellt program för suicidprevention. De skall även koordinera och
följa upp det nationella suicidpreventionsprogrammet.
Agenda 2030 har i delmålet 3.4 att till 2030, genom förebyggande insatser och
behandling, minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma
sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

De nio strategierna som lyfts i den nationella
handlingsplanen för suicidprevention
1. Förbättra livschanser för mindre gynnade grupper.
2. Minska alkoholkonsumtionen generellt och i högriskgrupper.
3. Minska tillgänglighet till dödliga medel och metoder för suicid.
4. Börja hantera suicid som psykologiska olycksfall.
5. Tidigt uppmärksamma personer i behov av medicinska, psykologiska och
psykosociala insatser.
6. Sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid.
7. Öka kunskapen om självmordsnära personer hos medarbetare och andra
nyckelpersoner i vården.
8. Införa händelseanalyser.
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9. Stöd till frivilligorganisationer.

Regional och lokal lägesbeskrivning
Region Skåne har uppdrag att ansvara för att utveckla samverkan med kommunerna,
i syfte att stödja genomförandet av det nationella suicidpreventiva programmet i länet
samt att vid behov bistå med utbildning och kompetensutveckling. Regionens
handlingsplan kommer att revideras under 2022. Skånes kommuner och Regionen
har bildat ett nätverk kring suicidprevention där Tomelilla ingår. Den regionala
överenskommelsen Psykisk hälsa bidrar till gemensamma aktiviteter mellan
kommuner och Regionen inom området. Den lokala överenskommelsen Psykisk
hälsa, innehåller även den gemensamma aktiviteter som styrgruppen ansvarar för. På
lokal nivå skall sedan arbetet med suicidprevention integreras i pågående
verksamheter i kommunen och andra organisationer.
Antal suicid, säkra och osäkra i de sydöstra kommunerna, Skåne och riket redovisas i
bilaga 1.

Handlingsplan för suicidprevention i Tomelilla
I arbetet med suicidprevention bör vi utveckla en organiserad och strukturerad
samverkan mellan aktörer samt att samsyn skapas med planens syfte och målsättning.

Aktörer i suicidpreventiv handlingsplan
• Kommun – Politiska nämnder och förvaltningar inom kommunen
• Region – Politiska nämnder och hälso- och sjukvården
• Blåljus – Räddningstjänst, polis
• Länsstyrelsen
• Transportstyrelsen/Trafikverket
• Föreningsliv
• Civilsamhället och allmänheten i övrigt
Samsyn och samverkan ökar möjligheten att identifiera miljöer och personer med
behov av insatser men också att nå ut med information och kunskaper till berörda
grupper. Inte minst kunskaper om psykisk ohälsa för att bryta fördomar och
information om vart man kan vända sig när man behöver hjälp för sin hälsa.
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Områden att ta ställning till så att suicidpreventivt arbete
kan börja utformas
• Organisation och rollfördelning för myndighets- och verksamhetssamverkan
• Utbildnings- och informationsinsatser riktade till de olika aktörerna
• Implementeringsstöd/fortsatt utvecklingsstöd till verksamheterna
• Uppföljning genom statistik/händelseanalyser
• Omvärldsbevakning/deltagande i lokala, regionala och nationella nätverk
• Uppföljning/revidering av handlingsplan
För att under denna tidsperiod kunna arbeta strategiskt med handlingsplanens mål
och aktiviteter ska prioriteringar skall göras över två års perioder. Första
prioriteringen avser 2021–2022, andra prioriteringen avser 2023–2024 och så vidare.

Fokusområden för den suicidpreventiva
handlingsplanen 2021–2022
En arbetsgrupp har tillsatts under 2021 som träffas 4 ggr/år för att uppdatera
handlingsplanen och följa upp pågående aktiviteter.
I arbetsgruppen ingår för närvarande Daniel Nilsen, Tina Svensson, Fredrik
Höglund, Isabell Ahl, Patrik Sikt, Ros-Marie Stjernfelt och Camilla Andersson, som
är sammankallande.

Kompetenshöjning hos medarbetare
Psykisk ohälsa kan leda till livslång funktionsnedsättning och en ökad risk för suicid.
Utbildning ökar kompetens och utvecklar färdigheter att agera.
Medarbetare kan möta personer som är suicidnära och ska ha kunskaper kring
bemötande, kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt veta vart man kan vända för
att få hjälp/vård. De ska även, när behov finns, agera så att rätt vårdnivå och
vårdinrättning kontaktas/engageras.
Mål:
Medarbetare har kunskap och kompetens att arbeta suicidförebyggande och kunna
agera suicidförebyggande.
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Aktiviteter:
• Identifiera målgrupper som ska kompetens höjas/utbildas/informeras
• Utarbeta en struktur för kompetensökning kring suicidprevention och suicid,
anpassad och riktad till olika målgrupper och verksamheter.
• MHFA (Mental Health First Aid)
• SPISS (Suicidprevention i Svensk Sjukvård)
• YAM (Youth Aware of Mental health)
• MHFA - Första hjälpen i psykisk hälsa
• Psyk ebas
• Företagshälsovården

Fokusområden för den suicidpreventiva
handlingsplanen 2023–2024
• Rutiner
- Agera vid suicidrisk, -försök och suicid
- Händelseanalyser
- Stöd till efterlevande
• Riskgrupper och riskfaktorer för psykisk ohälsa identifieras
• Organisation/struktur för samverkan inom och mellan aktörer
- Ledning, styrning och uppföljning av effekter
- Konsekvensanalyser inför beslut som kan påverka suicidrisk

Riskgrupper
• Medelålders och äldre män är överrepresenterade när det gäller fullbordade
suicid
• Unga kvinnor och män är överrepresenterade när det gäller suicidförsök
•
•
•
•

Nyanlända
HBTQ-personer
Personer med psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet
Personer med samsjuklighet − missbruk/beroende/psykisk ohälsa
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Riskfaktorer
Det kan även finnas riskfaktorer som kan kräva särskilda insatser för
suicidprevention. Sådana riskfaktorer kan till exempel vara större livsomställningar,
obehandlad depression, traumatiska händelser, risk- och missbruk. Viktigt att i mötet
inventera förekomst av risk- och skyddsfaktorer hos riskgrupperna genom att ställa
frågor.
Mål:
Att suicidförsöken och andelen fullbordade suicid per 100 000 invånare minskar
bland de riskgrupper som har identifierats.
Aktiviteter:
• Utforma en checklista/frågor som ska ställas vid möten för att undersöka
personens uppfattning om sin livssituation och framtidstro.
• Utforma en rutin/handlingsplan för hur agera/vem kontakta om personen
uttrycker suicidala tankar

Organisation – Samverkan
Samverkan är av stor betydelse för det suicidpreventiva arbetet och för att minska
antalet suicid. Samverkan behöver ske regionalt, delregionalt samt lokalt inom
kommunen. En organisation behöver skapas för ledning och uppföljning av
suicidprevention där de olika nivåerna kommunicerar.
Mål:
En organisation och struktur för samverkan etableras inom och mellan berörda
verksamheter inom Tomelillas upptagningsområde.
Aktiviteter:
• Skapa en lednings- och styrningsstruktur för samverkan mellan olika berörda
delar av kommunförvaltning, räddningstjänst, polis, sjukvård, civilsamhället,
föreningsliv, Trafikverket, Länsstyrelsen med flera.
• En suicidpreventiv handlingsplan och indikatorer ska årligen följas upp
• Händelseanalyser görs vid alla suicidförsök och fullbordade suicid.
• Rutiner för stöd till efterlevande skapas.
• Rutiner för konsekvensanalys/psykisk hälsa skapas.
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Bilagor
Bilaga 1: Antal suicid säkra och osäkra 2016–2019
Kvinnor säkra suicid alla åldrar. Suicidtal/100 000 invånare.
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Tomelilla
Ystad
Skåne
RIKET

2016
.
.
13,10
30,50
13,38
7,88
7,15

2017
20,32
10,80
.
15,14
6,60
6,43
6,99

2018
10,21
.
.
.
.
6,64
7,55

2019
.
.
.
.
.
7,43
7,75

Kvinnor osäkra suicid alla åldrar. Suicidtal/100 000 invånare.
Simrishamn
Skurup
Ystad
Skåne
RIKET

2016
.
.
.
1,36
2,32

2017
10,16
12,91
.
2,84
2,65

2018
.
.
6,52
1,47
2,17

2019
.
.
.
2,19
2,23

Män säkra suicid alla åldrar. Suicidtal/100 000 invånare.
Simrishamn
Sjöbo
Skurup

2016

2017

2018

2019

42,17

10,43

31,47

.

.

41,44

20,50

20,42

13,08

.

.

37,69

.

44,32

14,65

43,72

Ystad

14,02

13,79

13,61

13,44

Skåne

13,60

15,02

14,21

15,79

RIKET

15,85

16,72

17,33

16,89

Tomelilla

Män osäkra suicid alla åldrar. Suicidtal/100 000 invånare.
Simrishamn

2016

2017

2018

2019

10,54

10,43

20,98

.

Sjöbo

.

10,36

.

10,21

Ystad

14,02

.

.

20,17

Skåne

4,74

2,85

4,00

5,70

RIKET

4,69

4,36

3,83

3,97

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister
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Bilaga 2: Åtgärder/aktiviteter utifrån identifierade fokusområden
I följande tabell beskrivs de aktiviteter som är kopplat till varje fokusområde, ansvarig nämnd, tidsplan samt indikatorer för uppföljning. De
aktiviteter som planeras vara återkommande ska följas upp innan de blir en återkommande aktivitet.
Fokusområde

Åtgärd/Aktiviteter

Ansvarig

Utförs

Indikator

Uppföljning

Utbildning och
kompetenshöjande
insatser

Psyk ebas

Socialchef

2021–2022

2022-12-31

Utbildning för stöd och
omsorgs medarbetare

Respektive omsorgschef

Antal medarbetare
som genomgått
utbildningen

SPISS (Suicidprevention i
svensk sjukvård)
Medarbetare inom
kommunen ska
genomföra den
webbaserade kursen

Verksamhetschefer

2021–2022

Antal medarbetare
som genomgått
utbildningen

2022-12-31

Skolprogrammet YAM
(Youth Aware of Mental
Health) införs i
kommunens samtliga
högstadieskolor åk 8 med
syfte att ge kunskaper
kring psykisk hälsa och
minska suicidhandlingar
hos skolelever (se bilaga)

Chef för elevhälsan

2021–2022

Antal skolor som
infört YAM

2022-12-31
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Fokusområde

Åtgärd/Aktiviteter

Ansvarig

Utförs

Indikator

Uppföljning

Utbildning och
kompetenshöjande
insatser

MHFA - Första hjälpen i
psykisk hälsa. En kurs
riktad till medarbetare
som möter personer med
psykisk ohälsa och risk för
suicid

Enhetschefer

2021–2022

Antal genomförda
kurser

2022-12-31

Våga fråga

Enhetschef för kultur och 2021–2022
fritid

Antal utbildade

2022-12-31

Socialchef

Antal föreningar som
har utbildade ledare
(andel utbildade av
antal ledare)

2022-12-31

Fritidsledare utbildas i
bemötande vid suicidrisk
genom utbildningen
Ledare som lyssnar

2021–2022

Ledare inom föreningar
som erhåller kommunalt
föreningsbidrag ska
erbjudas genomgå den
webbaserade
utbildningen och
tillhörande
gruppdiskussioner
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Fokusområde

Åtgärd/aktivitet

Kunskap/information Skåneveckan (v. 41)
till allmänheten
För att
uppmärksamma
allmänheten om
psykisk ohälsa och
suicidproblematik så
anordnas årligen
aktiviteter under
veckan.

Ansvarig

Utförs

Indikator

Uppföljning

Socialchef

2021–2022

Genomförda
aktiviteter under
Skåneveckan

2022-12-31

Årligen uppdaterad
Informationsguide

Informationsguiden
För att informera om
kontaktuppgifter till
olika verksamheter
blir känd och
tillgänglig till
allmänheten så
sprids guiden och
publiceras på
kommunernas,
primärvårdens och
psykiatrins hemsida.
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Fokusområde

Åtgärd/Aktiviteter

Ansvarig

Utförs

Indikator

Uppföljning

Rutiner, riktlinjer

Rutin - händelseanalys
införs för att aktiveras vid
suicid inom kommunen,
för att öka kunskapen om
suicid bland barn, unga
och vuxna. Genom
analysen få en kunskap
om hur och varför suicid
inträffat och vad
kommunen kan göra för
att hindra att suicid sker
igen.

Socialchef

2023–2024

Att rutin finns och är
känd avalla berörda

Effekter/erfarenheter

Rutin, stöd till
efterlevande. Anhöriga
ska erbjudas och erhålla
stöd efter närståendes
suicidförsök eller
fullbordat suicid

Socialchef

2023–2024

Att rutin finns och är
känd avberörda

Effekter/efterlevandes
erfarenheter

Konsekvensanalyser. För Socialchef
att säkerställa att hänsyn
till suicidprevention tas
vid nybyggnation i
utemiljön, exempelvis
höga byggnader, broar,
införs ett suicidperspektiv
i kommunens tekniska
handbok.

2023–2024

Antal genomförda
konsekvensanalyser

Har analyserna
påverkat projektet
och framtida projekt

och dokumentation
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Fokusområde

Åtgärd/Aktiviteter

Ansvarig

Utförs

Indikator

Uppföljning

Leda och organisera

En mer omfattande
arbetsgrupp tillsätts
bestående av
representanter för
socialtjänst, skola,
samhällsbyggnad,
säkerhetsansvarig,
föreningsliv,
blåljusverksamhet
med uppdrag att
samordna och följa
upp suicidpreventiva
arbetet i kommunen.
Analysera händelser
och effekter av
beslutade aktiviteter
och uppdatera
suicidpreventiva
handlingsplanen.

Hållbarhetsstrateg

2023–2024

Suicidpreventiv plan
finns

Granskas årligen
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Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2022/31
Datum 13 april 2022

Verksamhetsberättelse 2021 Valkyrian
och hemtjänst Söder
Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga
desamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Tina Persson har överlämnat verksamhetsberättelse för 2021
gällande Valkyrian samt hemtjänstområde Söder.
Särskilda boendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder drivs av Förenade Care AB.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen 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.

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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Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även andra
uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-04-13
Verksamhetsberättelse 2021 Valkyrian Vård och Omsorgsboende samt Hemtjänst
Söder, handlingsid: Von 2022.245
Stöd och omsorg

Camilla Andersson
Socialchef
Beslutet skickas till:
Tina Persson, Förenade Care AB
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Verksamhetsberättelse
2021
Valkyrian Vård och
Omsorgsboende samt
Hemtjänst Söder
2021
Verksamhetschef
Tina Persson 2022-03-23
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1

Syfte och mål

Även året 2021 kom att präglas av en pandemi i samhället, som berört oss alla i våra
verksamheter på ett både känslomässigt och utmanade sätt.
Genom tydligt uppsatta mål i verksamheterna så har vi tillsammans kunnat arbeta både
kortsiktigt och långsiktigt, trots att riktlinjer och rutiner har förändrats upprepade gånger under
året som gått. Medarbetarnas engagemang i att tillsammans på bästa sätt ge en omvårdnad av
god kvalité åt våra boende på Valkyrian samt våra brukare i hemtjänst Söder har varit mycket
hög, trots många gånger en ansträngd situation.
Arbetsmiljön på våra verksamheter var varit ett prioriterat område för ledningen under året och
det kommer det även att vara framöver. Medarbetarna har fått ta del av olika föreläsningar
kring arbetsmiljön och jobbat kring detta tema.
Verksamhetschef har tillsammans med alla tre gruppledarna gått en BAM utbildning
(Bättre Arbetsmiljö) under hösten 2021. Detta för att vi skall få en öka kompetens att driva
arbetsmiljöfrågor vidare i utveckling på ett säkert och bra sätt för alla anställda.
Vi arbetar lyhört och systematiskt med vår gemensamma arbetsmiljö samt samverkar och följer
upp åtgärder och resultat.
Arbetsledningens och medarbetarnas kompetens och bemötande samt inställning till sitt
uppdrag är betydelsefullt och avgörande för kvalitén.
Personalomsättningen på Valkyrian och hemtjänst Söder har varit relativt liten under 2021. Någon
har gått till sjukhusen för annan tjänst och ett par har flyttat.
Vi ser fortfarande en stor fördel i våra extra personalresurser som gör insatser som ger ett
mervärde till våra boende.
Då personalen är vår största resurs, så har vi under året försökt hitta olika sätt att uppmärksamma
dem utifrån de restriktioner som fanns för att fylla på lite energi. Alla medarbetarna fick
erbjudande om att gå på bio och se den Oscarsnominerade filmen ”The Father”, vilket
uppskattades. Vi har under våren cyklat dressin med picknick samt haft grillkväll med frågetävling
för alla medarbetare. Inför julen så erbjöds alla medarbetare julbord med tre-kamp för de som
önskade det vid två tillfällen. Utöver detta så har vi i vardagen avnjutit lite godsaker när andan
fallit på.
APT (Arbetsplatsträff) möten för medarbetarna på Valkyrian har under året antagit en annan
form. Vi har haft kortare möte, men oftare och per enhet. Detta har fallit väl ut och vi fortsätter
med det även under 2022. Hemtjänst Söder är inte lika många i personalgruppen så deras APT
har fortsatt som tidigare. Vi har även haft separata APT för vikarier för att säkerställa att de med
är delaktiga i våra mål i verksamheten. Under juni har vi alltid introduktionsdagar för våra nya
vikarier, dessa dagar är uppdelade i olika stationer.
Redovisning av tillbud/olycka/skada sker digitalt i IA-systemet (Informationssystem om
arbetsskador), detta finns tillgängligt för alla medarbetare. Registrering sker oftast i samarbete
med gruppledare.
Den nya lagen, ”Visselblåsare” trädde i kraft och Förenade Care har säkerställt att alla
medarbetare kan göra en anmälan som utreds av externa personer. Alla medarbetare fått ta del
av denna information.
Länk till båda ovan nya digitala verktyg, ligger lätt tillgängligt på vår interna hemsida Hjärtat.
I hemtjänst Söder arbetar vi ständigt och målmedvetet med personalkontinuitet för våra brukare i
ordinärt boende för att skapa en så trygg känsla som möjligt.
Våra många aktiviteter har under året fått anta en annan form relaterat till covid. På olika
kreativa sätt har vi bland annat kunnat fortsätta med våra utflykter med Förenade Care bussen
till flera olika önskade mål, exempelvis hembyar, skog och strand med fika stopp. Gymnastik,
frågespelsstunder, högläsning, bingo, sångstunder, pyssel och mycket mer har anpassats till varje
enhet under året. Mat och dryck är viktiga inslag och vi har haft temadagar, firat högtider, men
även hittat flera andra speciella dagar som vi kunnat avnjuta något gott på.
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Under 2021 har vi sett att de som flyttat in på boendet oftast varit sjukare än vad de boende
tidigare varit, vilket tyvärr medfört att flera avlidit efter enbart en kort tid på boendet.
Beläggningen under 2021 på Valkyrian har varit extremt lågt nästan under hela året. Det har varit
många tomma lägenheter, både på demens- och serviceenheterna. Även växelvårdsrummen
har haft en låg beläggning.
Till 1:a advent bjöds närstående/god man in till respektive enhet för en kväll med julpyssel, ordna
med julpynt i den boendes lägenhet samt gemensam adventsfika. Både verksamhetschef och
gruppledare var närvarande vid dessa kvällar.
Vårt absoluta största och viktigaste syfte och mål är att våra boende på Valkyrian samt våra
brukare i ordinärt boende, skall känna en trygghet och kontinuitet i den omsorg som ligger i vårt
uppdrag.
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2

Verksamhetsinriktning och ansvar

2.1 Målgrupp
Våra verksamheter, Valkyrian vård och omsorgsboende samt hemtjänst Söder, vänder sig till
dem som har fått ett beviljat beslut att flytta in på boendet eller i form av insatser i ordinärt
boende.
På Valkyrian Vård och Omsorgsboende finns det 40 lägenheter. Av dessa är 20 lägenheter
avsedda för demensboende, 18 lägenheter för serviceboende och sedan februari 2020 även
2 lägenheter till växelvård.
Hemtjänst Söder har ett geografiskt stort område, från centrala Tomelilla till Nedraby, Bollrup, Ö
Ingelstad, Smedstorp och Listarum. Det har en yta av cirka 70 kvadratkilometer.
Under året har Tomelilla kommun även hyrt ut lägenheter på demensenhet till Ystad kommun.

2.2 Lagstiftning
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen styr sjukvården och omsorgen för de äldre.
SoL (Socialtjänstlagen)
Socialtjänstlagen säger att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge du kan och vill.
När du behöver hemtjänst eller boende på ett vård- och omsorgsboende kan du tala med
biståndshandläggaren i din stadsdel om vilken hjälp som finns att söka. Du ska också kunna
välja hur och när du ska få hjälp så långt det är möjligt.
Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och en ansökan måste komma från den det berör. Du
har alltid rätt att ansöka och få din sak utredd och prövad.
HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
Hälso- och sjukvårdslagens mål är att alla ska ha en god hälsa och få vård på lika villkor.
Lagen säger att vården ska respektera alla människors lika värde och varje människas
värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska få den först.

2.3 Uppdrag och ansvar
I enlighet med gällande lagstiftning, har verksamheten ett ansvar för att personalen har den
kompetens som krävs för uppdraget. Vid anställning så får personal en genomgång av
exempelvis Lex Sarah och vad det innebär samt skriva under att de tagit del av informationen.
I samarbete med Tomelilla kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation ges personalen
utbildning, vari det även ingår test, för att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter på
delegation av sjuksköterska.
Det är av vikt att det råder en balans mellan behov av delegerade personal och de hälsooch sjukvårdsuppgifter som är ordinerade att utföras. En fortlöpande dialog med
uppdragsgivarens hälso- och sjukvårdsorganisation avseende detta är betydelsefullt.
Förenade Care har ett pågående avtal med Tomelilla kommun som sträcker sig till 2023-01-31.
Förlängning av avtalet hanteras under 2022.
Ett tilläggsavtal angående arbetstekniska hjälpmedel skrev 2021-10-21 mellan Förenade Care
och Tomelilla kommun relaterat till den nya EU förordningen som trädde i kraft 2021-05-26.
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3

Föregående års identifierade
förbättringsområden

Under året som gått så har focus på följsamhet av rutiner varit högt prioriterat i den pågående
pandemin. Det har inte varit lätt många gånger att få ut korrekt information direkt eftersom
den ibland ändrats samma dag. Men den basala hygienen har varit ett prioriterat område.
Utifrån brukarundersökningen 2020 har vi fortsatt att arbeta med att uppmuntra till utevistelse,
vara delaktig i de aktiviteter som kan genomföras på ett tryggt sätt samt att kontinuiteten av
personal ska ge trygghet till våra boende/brukare.
Vi har även utifrån brukarundersökningen 2020 arbetat med att boende/brukare är
informerad om de förändringar som kan ske vid planerade insatser.

Namn på verksamhet, Kvalitetsberättelse 2021

6(18)

47

4

Egenkontroll

Kvalitet
Vårt kvalitetsarbete följer vårt ledningssystem och innebär en trygghet med klara riktlinjer och
tydlighet. Förenade Care AB är som företag både kvalitet, arbetsmiljö och miljöcertifierat
enligt ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 18 001. Verksamhetschef, kvalitetsansvarig samt
internrevisorer från verksamheterna har arbetat med framtagande och revidering av rutiner
enligt tidsplan. Detta sker kontinuerligt med protokollförda möte under året.
Ledningen på verksamheterna har årshjulet som grund för sina egenkontroller.
Vår regionchef har haft sin årliga egenkontroll av verksamheten tillsammans med
verksamhetschef.
Personalen kan enkelt medverka i förbättringsarbetet genom att använda särskilt utarbetad
blankett där de kan framföra förbättringsförslag avseende ökad kvalitet, både för de
boende/brukare, men även deras egen arbetsmiljö.
I hemtjänst Söder utförs i början av varje år kontroll av att personalen innehar aktuellt körkort
samt att förnyelse av hemtjänstlegitimation görs.
På Valkyrian arbetar inkontinensombuden i samarbete med omvårdnadsansvarig
sjuksköterska och gruppledare för att finna rätt inkontinensskydd till varje person. Då
kontinuiteten av att vi har samma sjuksköterskor under en längre tid inte har fungerat, så har
ett större ansvar legat på inkontinensombuden samt gruppledare. En arbetsbeskrivning över
hur beställning av inkontinenshjälpmedel ska göras finns.
Risk för fall och malnutrition screenas i samarbete med omvårdnadspersonal,
omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi arbetar aktivt med
Senior Alert, dock har flera team träffar fått ställas in på grund av pandemin och brist på
tillgängliga sjuksköterskor. Munhälsovården står i fokus då denna har stor betydelse för god
nutrition, minska risk för trycksår samt risken för fall. Vi har ett nära samarbete med Oral Care
och använder deras utarbetade tandvårdskort aktivt i omvårdnadsarbetet.
Erbjudande om viktmätning sker redan vid inflyttningstillfället, sedan följer vi vikt och BMI enligt
anvisningar från sjuksköterska under året. Vid svårigheter att hålla vikten utarbetar
sjuksköterskan med omvårdnadspersonal en nutritionsplan för alla med sviktande BMI eller
viktnedgång. Den kan innehålla tätare viktkontroll, extra berikad kost, näringsdryck, extra mål
och signerade nattmål. Rapsolja, smör och grädde används som kompletterande
energiberäkning på alla avdelningar.
Kontroll av längden på nattfastan följs upp två gånger per år under 4 dagar för samtliga
aktuella boende. Vi har under året fortsatt att arbeta aktivt med nattfasteboken på
demensenheterna för att varje dag kunna följa när dagens kvällsmål – nattmål – frukost
erbjuds/ges. Resultaten vid årets mätningar har under våren visat ett snitt på 8,14 timmar och
under hösten ett snitt 9,42 timmar. Resultaten för de båda mätningarna under året har varit
bra, men man bör ha i åtanke att för kort nattfasta kan tyda på oro och/eller dålig nattsömn.
Nattpersonalen är viktig länk i arbetet att hålla nattfastetiden låg.
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Kvalitetsregister
Senior Alert
På Valkyrians vård och omsorgsboende arbetar omvårdnadspersonal med kvalitetsregister.
Vid inflyttning informeras den boende om att vi arbetar med kvalitetsregistret Senior Alert,
samtycke behövs inte längre.
Vid teamträffar där HSL personal (sjuksköterska och rehab), gruppledare och
omvårdnadspersonal träffas, görs registrering i Senior Alert av gruppledare som har inloggning.
Utifrån resultatet utarbetas en gemensam åtgärdsplan för den enskilde samt en uppföljning för
att se om åtgärderna har önskad effekt. Vid avvikelser sker uppföljning efter 3 månader.
Under 2021 har det varit ett fåtal teamträffar r/t sjuksköterskebrist i våra verksamheter, de har
fått prioritera bland sina arbetsuppgifter. Även rehab personal har fått prioritera bland sina
arbetsuppgifter.
BPSD
BPSD är idag ett instrument som tyvärr inte används fullt ut på Valkyrian och hemtjänst Söder
då ingen omvårdnadsansvarig sjuksköterska har utbildning och inloggning i systemet.
Palliativa registret
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att registrera i registret och gör detta
tillsammans/ i samråd med medarbetaren för korrekt registrering i Palliativa registret.
Avvikelser
Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner. Dessa följs upp och orsaks utreds enligt
rutin i verksamhetssystemet Magna Cura.
Verksamheten arbetar aktivt med avvikelseråd, dessa sker en gång per månad. Vid dessa
möten deltar gruppledare samt verksamhetschef.
Syftet är att arbete för att kvalitetssäkra och förebygga samt medvetandegöra brist i rutiner så
avvikelserna inte upprepar sig.
Avvikelser som sker/uppkommer tas även upp på enhetsmöte och APT. Att göra
medarbetarna involverade och delaktiga i uppkomna avvikelser leder till en ökad kunskap
och förståelse.
En manual finns tillgänglig vid varje Magna Cura dator. Detta leder till att registrering och
utredning kan ske skyndsamt vid händelse, vilket ökar kvaliteten i avvikelsearbetet.

4.1 Genomförda egenkontroller
Verksamhetschef och gruppledare utför egenkontroller i enheternas kök enligt årshjulet, en större
årlig genomgång dokumenteras. Eventuella åtgärder återkopplas till respektive personalgrupp.
Uppföljning av att åtgärder är gjorda sker efter någon vecka.
Miljömål för Valkyrian är att minska matsvinn med 10% mot föregående år, mätningar genomförs
4 gånger per år. Vi nådde inte riktigt ända fram, en av anledningarna är att vi har svårt att
påverka lunchen som kommer från Kastanjeskolan. Men vi har en aktiv dialog med köket.
Miljömålet i hemtjänst Söder har varit att kontrollera sopsorteringen i lunchrummet. Efter att vi
införskaffa uppmärkta kärl, så har vid kontrollerna sopsorteringen varit 100%. Protokoll förda
miljömöte sker två gånger om året med miljöombud närvarande.

Namn på verksamhet, Kvalitetsberättelse 2021

8(18)

49

SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) – Arbetsmiljömöte genomförs fyra gånger per år, dessa
möten protokoll förs. Skyddsrond har genomförts under året.
Brandombuden utför enligt Prestos anvisningar brandkontroller i verksamheten var tredje månad.
Eventuella brister, felaktigheter och åtgärder som upptäcks vid kontrollerna dokumenteras i
Presto.
Årliga revisioner av både brand och arbetsmiljö genomförs via Presto.
Under årets båda kontinuitetsmätningar i hemtjänst Söder, hade vi en personalkontinuitet på
medel 11.
Tyst basal hygienmätning har genomförts flera gånger under året. Glädjande så visade de på
god följsamhet gällande rutiner kring hygien.
Psykosociala enkäten är genomförd för medarbetarna – resultaten redovisas på APT och
handlingsplaner skapas utifrån medarbetarnas behov.

4.2 Resultat av egenkontroller
Se ovan.

4.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Vi har inget skyddsombud på plats i hemtjänst Söder och på Valkyrian efter januari 2022.
Regionalt skyddsombud bistår tills vidare. Vi arbetar med att finna någon som vill ta
denna roll.
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5

Brukarundersökning

Socialstyrelsen avstod under 2021 att gå ut med enkäten på grund av den pågående
pandemin.

5.1 Genomförda brukarundersökningar
Finns inga genomförda brukarundersökningar, se orsak ovan.

5.2 Resultat av brukarundersökning
Finns inga resultat att redovisa, se orsak ovan.

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
På Valkyrian arbetar vi kontinuerligt med att förbättra miljö och mat för våra boende i samråd
med boende och omvårdnadspersonal. Även i ordinärt boende så är gruppledare och
omvårdnadspersonal aktiva med att brukarna ska ha det så bra som möjligt gällande
hemmiljö och kost.
Under 2021 har verksamhetschef och gruppledare haft boende-/kostråd på enheterna (ej
demens) för att lyssna på boendes synpunkter och önskemål. Vid dessa möten som
dokumenteras så lyfts måltider, måltidsmiljö, aktiviteter, bemötande samt annat som de
boende önska lyfta. Resultaten från den nationella brukarundersökningen ligger som grund i
diskussionerna. Viktigt att vi tillsammans kan delge varandra idéer och synpunkter för att
vidareutveckla kvalitén i verksamheten.
Inför 2022 års enkät kommer aktivt arbete fortgå för att motivera våra äldre att ta del av
möjligheten att utrycka sin uppfattning om våra insatser samt för att vi skall kunna få en
uppfattning om vad man upplever som bra eller vad som kan förbättras. Informationsblad
kommer att delas ut även till anhöriga för att möjliggöra för dem att vara behjälpliga med
detta.
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Synpunkter och klagomål

Klagomål och synpunkter har inkommit till verksamhetschef, dessa har besvarats skyndsamt
enligt Förenade Cares rutin inom sju dagar. Berörda personer kontaktas om det inkomna
ärendet och vid behov har vi en dialog med uppdragsgivare.

6.1 Sammanställning synpunkter
Det har under året 2021 inkommit 16 synpunkter/klagomål gällande Valkyrian varav 4 var av
positiv karaktär. I hemtjänst Söder har det inkommit 16 synpunkter/klagomål varav 14 var av
positiv karaktär
Analys
Tydlig rutin för att följa upp synpunkter och klagomål skyndsamt finns. Vår upplevelse är att vi
alla måste bli mer aktiva med att påminna anhöriga, boende samt den enskilde om vikten av
att de skriver – detta är en stor del i utvecklingsarbetet vi gör tillsammans.
Några har gällt bemötande/omvårdnad av boende/växlare på Valkyrian samt hemtjänst
Söder. Vi arbetar aktivt tillsammans med omvårdnadspersonalen kring dessa områden.
Någon synpunkt har kommit via uppdragsgivare, en kom i början av 2021 vid vårt covidutbrott
på boendet. Det gällde lite blandade frågor frågeställningar om exempelvis bemanning och
bedömningar av sjukdomstillstånd. Men anhöriga poängterade att de var mycket nöjda med
personalen. Utreddes i samråd med uppdragsgivare.
Ett par synpunkter gällande mat, främst lunch och kvällsmat, har inkommit. Vi har haft en bra
dialog med kostchef i kommunen i de ärende som rört lunchen. Samtalen med boende, både
enskilda och via våra boenderåd, är viktiga redskap för uppmärksamma hur de boende
önskar att maten serveras samt vad de önskar.
Via telefonsamtal, brev och mail har vi mottagit flera positiva kommentarer från
boende/brukare samt anhöriga som tackat för god omvårdnad och bemötande.

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Vi ger kontinuerligt information om att det är av viktigt att vi får ta del av synpunkter/klagomål
till våra boende/brukare samt deras anhöriga. I alla boende/brukares pärmar ska det finnas
en blankett från både Tomelilla kommun och från Förenade Care gällande
synpunkter/klagomål, samt så finns blanketter tillgänglig på Valkyrian.
I samtal med närstående uppmuntrar vi de närstående att inte tveka att kontakta
verksamheten om de upplever att vi kan förbättra/förändra något för deras anhöriga. Detta
både utifrån den dagliga omsorgen och om miljö.
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7

Avvikelsehantering

Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner samt följs upp och orsaks utreds enligt
denna. Åtgärder och uppföljningar av avvikelser görs med berörda parter, på enheternas
träffar, teamträffar och APT enligt rutin.
En sjuksköterska hade under hösten i uppdrag att kontrollera status gällande hälso- och
sjukvårds avvikelser hos alla boende på Valkyrian och hos brukarna i hemtjänst Söder. Åtgärd
som var aktuell var att det fick bli en omstart med avvikelsehanteringen relaterat till att det
inte gick att skriva alla i efterhand.
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7.1 Avvikelser och förbättringsförslag
Avvikelser
Valkyrian Vård och Omsorgsboende
Sociala
Det har inkommit 19 sociala avvikelser under 2021.
Av dessa tillhör 6 hälso- och sjukvårdsorganisation, 4 gäller främst brist i
dokumentation/uppföljning, 1 gäller att personal inte fick kontakt med sjuksköterska och 1
gäller en missad insats av sjuksköterska.
1 registrerad avvikelse är ingen SoL avvikelse
1 avvikelse gällde att den boende låg illa sängen efter vändning.
2 avvikelser gäller att boende fått trycksår.
2 avvikelser gällde stödstrumpor som missats
1 avvikelse gällde att sänggrindar var uppe utan samtycke.
2 avvikelser gällde att inkontinensskydd inte bytts i tid
1 avvikelse gällde att personal glömt skriva ut ett vändschema.
1 avvikelse gällde att huden gick sönder när den boende fick hjälp med stödstrumpa
1 avvikelse gäller att kateterpåsen inte bytts inom tidsram
1 avvikelse gällde ett inkontinensproblem på demensenhet
Åtgärder: Vi har haft samtal med berörd personal i anslutning till det inträffade samt så har
händelserna tagits upp på APT och enhetsmöte
Fall
Antal fall på boendet har varit 184 fördelat på 35 boende.
Läkemedel
128 läkemedelsavvikelser har uppmärksammats på boendet, varav 51 av dessa är r/t hälsooch sjukvårdsorganisationen och 76 r/t omvårdnadspersonalen.
Hemtjänst Söder
Sociala
Det har inkommit 23 sociala avvikelser under 2021.
Av dessa tillhör 7 hälso-och sjukvårdsorganisationen, 4 gäller främst brist i
dokumentation/uppföljning av sjuksköterska, 1 gäller en missad insats av sjuksköterska, 1 gällde
att det saknades en omvårdnadsplan hos brukare och 1 gällde att sjuksköterska inte bar
munskydd i patientnära arbete.
15 av avvikelserna gäller när annan verksamhet haft ansvaret för insatserna.
1 avvikelse gällde att Phonirolåste inte fungerade, gick ej att öppna med nyckel. Brukaren
hade ramlat och låg på golvet. ÖsterlenHems jour fick komma och öppna.
Fall
Antal fall har varit 158 fördelat på 52 brukare.
Läkemedel
84 läkemedelsavvikelser har uppmärksammats ute i ordinärt boende varav 39 av dessa är r/t
hälso- och sjukvårdsorganisationen och 55 r/t omvårdnadspersonalen.
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7.2 Lex Sarah
Ingen Lex Sarah är upprättad utifrån verksamheterna Valkyrians vård och omsorgs boende
eller hemtjänst Söder.

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
På våra APT så lyfter och diskuterar vi kontinuerligt vikten av att skriva avvikelser. Det räcker
inte att berätta om att det finns ett problem, utan det måste dokumenteras så att det kan
användas i förbättringsarbetet på verksamheterna och centralt i Förenade Care. Ger ett
mervärde att använda lärande exempel när man tittar på systemfel.
När vi utrett avvikelser så har det ibland framkommit brister i dokumentationen från
omvårdnadspersonalen. Men i det stora hela så har dokumentationen varit följsam.
Gruppledarna är aktiva med att vara delaktiga i omvårdnadsarbetet och har fungerat som
en länk/stöd mellan omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal, åt båda håll. En
av anledningarna har varit bristen på kontinuitet med hälso- och sjukvårdspersonal på våra
verksamheter som skapat otrygghet hos omvårdnadspersonalen, men även hos hälso- och
sjukvårdspersonalen själva.
Avvikelser gällande läkemedel r/t omvårdnadspersonalen följs upp med regelbundna
avvikelseråd/möten samt kontakt med berörd person, detta i syfte att finna mönster på brister
i rutiner.
I hemtjänst Söder har alla ett ansvar att uppmärksamma om en insats skulle saknas i
IntraPhone. Morgonmötena är viktiga för att ha en levande dialog i/med hemtjänstgruppen
innan de åker ut på sina uppdrag.
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8

Samverkan

Vår främsta samverkanspartner är vård och omsorgs organisationen i Tomelilla kommun. Vi
tillhör hälso- och sjukvårdsområde söder i Tomelilla, gällande insatser från sjuksköterskor samt
rehab för våra boende på Valkyrian, samt brukarna i ordinärt boende i område söder.
En kontinuerlig samverkan sker med Byavångens vård och omsorgsboende och deras
hemtjänst Centrum.
Ett samverkansarbete har skett med sjuksköterskorna gällande upprättandet av en rutin kring
utprovning samt beställning av inkontinensskydd
2021 installerades digitala nyckelskåp för säker hantering av nycklar på Valkyrian, men även i
hemtjänst Söder. I samband med detta blev även Tomelilla kommuns anställda i nattpatrullen
loggade med egna kort för att kunna hantera/hämta nycklar till brukare i ordinärt boende
som har insatser från dem nattetid.
Varje måndag har hemtjänst Söder ett inplanerat teammöte med sjuksköterska, rehab
personal, gruppledare samt omvårdnadspersonal. På Valkyrian har vi teammöte inplanerade
en gång per månad per enhet. Tyvärr har de flesta teammötena blivit inställda under 2021, då
hälso- och sjukvårdspersonal fått prioritera andra insatser.
Vi har aktivt varit med i processen av införandet av NYBY appen, initialt de som är i behov av
insatser som hemtjänsten inte kan vara del av utan här ges möjlighet för den enskilde att
erbjudas stöd/hjälp utifrån behov av en volontär.
Under året så bjöd Tomelilla kommuns MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) in till
regelbundna möten digitalt. Det fanns då möjlighet att lyfta frågor som kunde gälla rutiner r/t
pandemin eller hur bemanning såg ut i hälso- och sjukvårdsorganisationen. Dessa möten
ställdes in till sommaren.
Under 2021 återupptogs samverkansmöten mellan vård och omsorgschef i Tomelilla kommun
och Förenade Care, de skedde främst via digitala mötet r/t fortgående pandemin av Covid19.
Inför förnyandet av medarbetarnas delegering deltog verksamhetschef tillsammans med
gruppledare och sjuksköterska.

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Samverkansmöten mellan vård och omsorgschefen i Tomelilla kommun och Förenade Care
planerar att fortsätta ske kontinuerligt framöver, detta då utveckling/förändringar sker och
möten säkerställer en öppen och tydlig dialog mellan parterna.
Organisationsförändringarna som skett i hälso- och sjukvårdsorganisationen har lett till en
mindre fungerande samverkan.
Förhoppningsvis kan vi under 2022 se framemot att de sjukskötersketjänster som finns lediga i
våra verksamheter ska bemannas med kontinuerlig personal så vi lyfter vården och omsorgen
för våra boende samt för brukarna vi möter i ordinärt boende.
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9

Riskanalys

Riskbedömningar görs hos de boende på Valkyrian samt hos brukare i ordinärt boende när
behov finns. Exempelvis i samband med att genomförande planer upprättas eller uppdateras
utifrån förändrade behov för den enskilde.

9.1 Genomförda riskanalyser
Riskbedömningar och handlingsplaner är upprättade utifrån olika perspektiv av den
pågående pandemin av Covid-19 viruset.

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Ovan nämnda riskbedömning har lett till kontinuerliga uppdateringar av våra lokala rutiner
där både lokalt och regionalt skyddsombud varit delaktiga.
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10 Genomförda externa granskningar
Tillsyn inom ramen för den återkommande tillsynen enligt miljöbalken utfördes i januari av
Ystad-Österlenregionens miljöförbund via teams. Vid inspektionen var även Österlenhem
närvarande.

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Det uppmärksammades att städningen inte var tillräcklig på boendet av städbolaget som
Tomelilla kommun ansvarade för. Kontakt togs med kommun och städbolag som fick
komplettera med städschema samt utöka städningen på boendet.
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade
förbättringsområden
Efter två år av en pandemi som påverkat oss alla, så har vi en förhoppning om att tillsammans
kunna återhämta oss och samla ny energi och kraft på bästa sätt. Känns viktigt att vi
återupptar våra uppskattade aktiviteter som tågutflykter, mannekänguppvisningar, cruising,
cafébesök med Förenade Care bussen mm..
En önskan finns att få möjlighet att delta vid möten som MAS (medicinskt ansvarig
sjuksköterska) initierar med kommunens egna enhetschefer, så vi tillsammans kan arbeta för
den omsorg som vi ger till våra kommuninvånare.
Oerhört värdefullt att kunna mötas fysiskt för en god fortsatt samverkan med ansvarig för vård
och omsorg i kommunen.
En stor utmaning blir när Magna Cura skall bytas mot ett nytt verksamhetssystem i maj. Vi har
uppmärksammat att vissa överflyttade beviljade insatser i hemtjänst Söder hamnar fel i
frekvens vilket påverkar avgifter och ersättningar. Ansvarig person är informerad. Det kommer
att ställas stora krav på ledningen i verksamheterna för att säkerställa att medarbetarna får en
kunskap om systemet. Riskbedömning och handlingsplan är upprättad inför denna
implantering hos oss, exempelvis hur viktig dokumentation för den enskildes hälsa och säkerhet
inte brister.
Vi har en förhoppning att verksamheten för hälso- och sjukvården stabiliseras och att både
Trygg hemma utbildning samt förflyttnings utbildning återkommer.
Då vårt skyddsrum på Valkyrian ska göras funktionsdugligt så kommer det att krävas insatser
från både Tomelilla kommun, ÖsterlenHem och oss på verksamheten.
Vi ska fortsätta att utvecklas och skapa meningsfullhet med kvalité i det uppdrag vi har.
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Vård och omsorgsnämnden

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

Diarienummer: VON 2022/34
Datum 21 april 2022

Verksamhetsberättelse 2021 Byavången
och hemtjänst Centrum
Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga
desamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Maria Lerjerud har överlämnat verksamhetsberättelse för 2021
gällande Byavången samt hemtjänstområde Centrum.
Särskilda boendet Byavången och hemtjänstområde Centrum drivs av Förenade Care
AB.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen 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.

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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Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även andra
uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-04-21
Verksamhetsberättelse 2021 Byavången - Hemtjänst Centrum, handlingsid: Von
2022.258
Stöd och omsorg

Camilla Andersson
Socialchef
Beslutet skickas till:
Förenade Care AB, verksamhetschef Maria Lerjerud
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1

Syfte och mål

2021 blev ytterligare ett år som inte kan liknas med något annat tidigare år och detta relaterat till
pandemin med Covid-19 som fortsatte att finnas närvarande i vårt samhälle.
Vårt absoluta största och viktigaste syfte och mål är att våra boende på Byavången samt de
enskilda i ordinärt boende skall känna en trygghet och kontinuitet i den omsorg som ligger i vårt
uppdrag.
Vi har kunnat genomföra Covid säkra aktiviteter för våra äldre som tex allsång av Cicci vid
eftermiddagskaffet, senior shopen har kommit så att alla som velat har kunnat uppdatera sin
garderob.
Gymnastik har skett på de boendes egna enheter med social distans mellan deltagarna.
Vi fick avnjuta kulturskolans musikkonsert som genomfördes av ferieungdomar ute i parken.
Sånggruppen Decibel kom och hade sitt genrep hos oss inför deras stora julkonsert, otroligt
uppskattat. Så trots tråkiga tider med social distans, munskydd mm så har vi kunnat genomföra
aktiviteter som har gett energi.
Vi har trots svårigheter som påverkat oss alla utifrån en förändrad omvärld fortsatt att arbeta
gemensamt mot tydliga uppsatta mål för vår verksamhet,
Vi har många engagerade medarbetare som alla har gjort sitt yttersta för att vi på Byavången
vård och omsorgsboende/hemtjänst centrum bibehåller kvalitén i vårt uppdrag.
Det finns ett engagemang för att skapa en arbetsmiljö som är positiv.
Undertecknad samt ett skyddsombud i verksamheten har genomfört en BAM – utbildning (Bättre
arbetsmiljö) under hösten. Det är för att vi skall få en ökad kompetens för att driva arbetet med
en säker och bra arbetsmiljö framåt. Vi arbetar systematiskt och lyhört med vår gemensamma
arbetsmiljö samt samverkar och följer upp åtgärder och resultat.
Arbetsledningens och medarbetarnas kompetens och bemötande samt inställning till sitt
uppdrag är betydelsefullt och avgörande för kvalitén.
Under 2021 har det skett en omsättning av personalen i vår verksamhet, några har gått i pension,
någon flyttat till andra delar av Skåne men den stora förändringen för merparten som slutat är att
de har börjat arbeta inne på sjukhusen.
Medarbetarna har visats uppskattning under det tunga året som gått, bland annat har de har
fått erbjudande om att gå på bio och se den Oscarsnominerade filmen ”The Father”, detta
uppskattades. Vi har avnjutit julbord där det fanns 2 olika alternativ att välja på. Utöver detta så
har vi både avnjutit godis och tårtor vid flertalet tillfällen.
Hemtjänsten fick möjlighet att överta ett större rum som kommunen inte längre önskade bedriva
verksamhet i, detta möjliggjorde att gruppledaren som arbetar närmast gruppen, nu är placerad
tillsammans med dem i samma rum. Fördelar som vi ser med detta är att det blir kortare väg i
kommunikationen samt att gruppledaren som planerar det dagliga arbetet i IntraPhone hör/ser
vad som händer, detta gör att kontinuiteten ökar och medarbetarna blir mer delaktiga. Vi
invigde kontoret genom att avnjuta smörgåstårta tillsammans.
Vi har haft arbetsplatsträff (APT) för vikarier under både vår och höst, dessa tillfällen är väldigt
uppskattade och ett mycket bra tillfälle för oss i ledningsgruppen att säkerställa att de får del av
viktig information.
Vi hade även en introduktionsdag för våra nya vikarier den 8 juni, detta år delade vi upp
introduktionen och förflyttningsutbildningen på 2 olika tillfällen. Detta då vi upplevde att man inte
kunde tillgodo göra sig all information under en dag.
Det har under året som gått inte varit en större del boende som avlidit jämfört med tidigare år.
Under 2021 var det 22 personer som avled och en av våra boende flyttade till annat boende i
Malmö.
Beläggningen på Byavången har verkligen svajat, vi har haft/har perioder med många lediga
lägenheter. Medelåldern för de boende på Byavången den 31 december var 85,9 år.

Namn på verksamhet, Kvalitetsberättelse 2021

3(18)

64

Under året tillkom möjligheten att redovisa alla tillbud/olycka/skada digitalt i IA systemet, detta
finns tillgängligt för alla medarbetare.
Den nya lagen, visselblåsare trädde i kraft och Förenade Care har säkerställt att alla
medarbetare kan göra en anmälan som utreds av externa personer. Alla medarbetare fått ta del
av denna information på APT.
Länk till bägge ovan nya digitala verktyg ligger lätt tillgängligt på vår interna hemsida Hjärtat.
Vi har bjudit in närstående till fysisk träff under hösten, vi har vid bägge tillfällena säkerställt att vi
följt alla rekommendationer för att förhindra en ökad smittspridning av Covid-19. Som gäst vid
detta tillfälle kom Charlotte Engel som nu startat upp ”Samtalsmottagning för äldre på Österlen”,
hon berättade om deras arbete och det var mycket uppskattat av de närstående som deltog
vid träffen. Psykisk ohälsa i kombination med åldrandet glöms ibland bort, viktigt att äldre erbjuds
möjlighet för samtal om de önskar.
En del nyhetsbrev är också utskickade till närstående för att de skulle känna sig delaktiga i vad
som sker i verksamheten.
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Verksamhetsinriktning och ansvar

2.1 Målgrupp
Vår verksamhet riktar sig till medborgare i Tomelilla kommun som har fått ett beviljat beslut om
antingen att flytta in på Byavången eller fått beviljade beslut med insatser i ordinärt boende
som utförs av vår hemtjänst grupp i Centrum.
Byavången består av totalt 57 lägenheter. 30 av lägenheterna är serviceboende, 26 av
lägenheter är anpassade för dem med demensdiagnos. 1 lägenhet används för
växlingsboende.
Hemtjänst centrums område är mestadels de centrala delarna i Tomelilla, och har som längst
även ansvar för Benestad.

2.2 Lagstiftning
Det är två lagar som styr sjukvården och omsorgen för äldre. Det är socialtjänstlagen (SOL)och
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Socialtjänstlagen (SOL)
Socialtjänstlagen säger att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge du kan och vill.
När du behöver hemtjänst eller lägenhet på ett vård- och omsorgsboende kan du tala
med biståndshandläggaren i din stadsdel om vilken hjälp som finns att söka. Du ska också
kunna välja hur och när du ska få hjälp så långt det är möjligt.
Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och en ansökan måste komma från den det berör. Du
har alltid rätt att ansöka och få din sak utredd och prövad.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Hälso- och sjukvårdslagens mål är att alla ska ha en god hälsa och få vård på lika villkor. Lagen
säger att vården ska respektera alla människors lika värde och varje människas värdighet. Den
som har störst behov av hälso- och sjukvård ska få vård först.

2.3 Uppdrag och ansvar
Förenade Cares har ett pågående avtal med Tomelilla kommun som är under bearbetning för
en förlängning då nuvarande aktuella avtal sträcker sig tom 2022-01-31.
2021-10-21 skrivs ett tilläggsavtal angående arbetstekniska hjälpmedel mellan Tomelilla
kommun och Förenade Care, detta utifrån den nya EU förordningen som trädde i kraft 26 maj
2021.
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3

Föregående års identifierade
förbättringsområden

-
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4

Egenkontroll

4.1 Genomförda egenkontroller
Förenade Care AB är som företag både kvalitet, arbetsmiljö och miljöcertifierat enligt ISO-9001
och 14 001 samt OHSAS 18 001.
Grunden för vårt kvalitetsarbete följer vårt ledningssystem och det innebär ett kontinuerligt
arbete med klara riktlinjer och tydlighet.
Vi säkerställer vår kvalité genom att vi har kontinuerliga protokollförda möten med medarbetare
som är engagerade där vi gemensamt uppmärksammar och utvecklar våra rutiner.
Vi följer även nya rutiner som kommer från Tomelilla kommun och arbetar med att säkerställa att
de efterföljs i vårt kvalitetsarbete.
I hemtjänsten utförs varje år kontroll av att personalen innehar aktuellt körkort samt att en
förnyelse av medarbetarens hemtjänstlegitimation görs.
Medarbetare kan enkelt medverka i förbättringsarbetet genom att använda särskilt utarbetad
blankett där de kan framföra förbättringsförslag avseende ökad kvalitet både för de
boende/den enskilde men även deras egen arbetsmiljö.
Senior Alert och BPSD är register vi använder i samverkan med hälso- och sjukvården (HSL),
registreringar sker vid gemensamma teammöten eller vid separata möten med de det berör.
Psykosocial enkät är genomförd för medarbetarna – resultaten redovisas på en av våra
arbetsplatsträffar (APT) och handlingsplaner skapas utifrån medarbetarnas behov.
Arbetsmiljömöte genomförs 4 gånger/år, dessa möten protokoll förs. Skyddsrond genomfördes
den 15 september.
Miljömöte genomförs 2 gånger/år, dessa möten protokoll förs.
Miljömål för verksamheten är att minska matsvinn, mätningar genomförs 4 gånger/år. Här finns en
samverkan med kostgruppen i verksamheten samt med kostchefen i kommunen.
Brandkontroller genomförs av utbildade brandombud i verksamheten, dessa utförs enl. Prestos
anvisningar. Ev. brister eller felaktigheter som upptäcks vid kontrollerna dokumenteras i Presto och
även efter åtgärder utförts så dokumenteras detta.
Egenkontroller genomförs även årligen via Presto gällande arbetsmiljö, denna kontroll gör
verksamhetschef i samverkan med ansvarig regionchef.
Egenkontroller utförs regelbundet i köken på alla enheter samt verksamhetschef genomför
årligen en större inspektion som finns dokumenterad.
I hemtjänsten görs enl. kommunens riktlinjer en kontinuitetsmätning som redovisas, mätningen i
september visade ett medelvärde på 12. Det ligger som det gjort vid tidigare mätningar.
Tyst basal hygienmätning genomförd, visade på en god följsamhet gällande rutiner kring hygien.

4.2 Resultat av egenkontroller
Se ovan

4.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Vikten av att egenkontroller görs kontinuerligt är för att bibehålla samt minimera risker för brister i
rutiner samt i verksamheterna. Jag tror att vi under 2022 kommer att återfå energi och tid att titta
på mer specifika områden än vad vi kanske mäktat med under den pågående pandemin.
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5

Brukarundersökning

Socialstyrelsen avstod under 2021 att gå ut med den årliga enkäten pga. den pågående
pandemin Covid -19.

5.1 Genomförda brukarundersökningar
-

5.2 Resultat av brukarundersökning
Finns inga resultat att redovisa, se orsak ovan.

5.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra både miljön och maten för våra boende samt även
för den enskilde i ordinärt boende.
På Byavången genomför vi regelbundet boenderåd och här har vi även bjudit in Tomelilla
kommuns kostchef, detta har varit mycket värdefullt för våra boende.
Inför 2022 års enkät kommer aktivt arbete fortgå för att motivera våra äldre att ta del av
möjligheten att utrycka sin uppfattning om våra insatser samt för att vi skall kunna få en
uppfattning om vad man upplever som bra eller vad som kan förbättras. Information kommer
skriftligen ges till även anhöriga för att möjliggöra för dem att vara behjälpliga med detta.
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6

Synpunkter och klagomål

Verksamhetschefen får utan dröjsmål ta del av inkomna synpunkter/klagomål och tar därefter
kontakt med berörd person om den inkomna ärenden, dessa besvaras enl. Förenade Cares
rutin inom 7 dagar.

6.1 Sammanställning synpunkter
Det har inkommit 10 synpunkter/klagomål. Medarbetare har inte hållit hastighet vid bilkörning.
Några har gällt bemötande för den enskilde boende på Byavången eller i ordinärt boende.
Man har upplevt att medarbetar från hemtjänsten varit sena till sina besök. Enskilda samt
anhöriga som tackat för god omvårdnad och bemötande.
*Ett allvarligt klagomål inkom i början av året från anhöriga gällande våra rutiner i hemtjänst
då den enskilde insjuknat och då denne inte hade insatser kopplade till hälso- och sjukvården
(HSL) så uppfattade anhöriga att vi brustit.
Vi har regelbundna boenderåd på enheterna för att alla skall känna en delaktighet samt att
man har en möjlighet att påverka om något inte fungerar bra eller om något behöver
förbättras. En viktig fråga är maten, här har vi bjudit in Tomelilla kommuns enhetschef att delta
på boende råden och det har varit mycket uppskattat och lett till mindre missnöje gällande
middagen.

6.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Vi har och fortsätter aktivt ge information om att det är av vikt att vi får ta del av
synpunkter/klagomål utifrån alla enskild som vi möter i vårt dagliga arbete samt även från
deras närstående. Vi har säkerställt att det finns en blankett från både Tomelilla kommun och
för Förenade Care i alla våra boende/enskilds pärmar i ordinärt boende samt blankett finns
tillgänglig på Byavången.
I informationsbrev samt vid närstående träffar uppmuntrar vi de närstående att inte tveka att
kontakta verksamheten om de upplever att vi kan förbättra/förändra något för deras
anhöriga. Detta både utifrån den dagliga omsorgen och de boendes miljö eller måltider.
*Åtgärder vi vidtog utifrån händelsen av allvarligare karaktär var: Utredning skedde skyndsamt
samt kontakt togs med ansvariga i Tomelilla kommun gällande händelsen.
Möte med hela arbetsgruppen i hemtjänsten planerades in, genomgång av rutin för
medarbetarna för att säkerställa att alla vet hur man agerar om en liknande händelse skulle
ske igen. Undervisning om stroke samt vilka symtom som skall uppmärksammas. Vi diskuterade
vikten av att dokumentera om något avviker hos den enskilde. Närstående accepterade
åtgärdsplanen samt det gjorde även kvalitetsansvarig i Tomelilla kommun.
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7

Avvikelsehantering
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7.1 Avvikelser och förbättringsförslag
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Byavången Vård och Omsorg
Omsorgen (SOL)
Endast 6 avvikelser har inkommit under 2021. Dessa bestod av 3 missade utförda insats för
boende, en där omvårdnadspersonal inte följt rehab personalens ordination samt 2 där det
brustit i att säkerställa att boende hade torrt inkontinensskydd nattetid.
3 avvikelser är skrivna på grund av saknade genomförandeplan (GFP) då nya boende flyttade
in från andra boenden i kommunen.
Ca 54 läkemedelsavvikelser har skett utifrån omvårdnadspersonalens uppdrag att överlämna
läkemedel.
Hälso- och sjukvården (HSL)
Brister gällande infoöverföring/dokumentation är 15 och dessa tillhör hälso- och
sjukvårdsgruppen och består av brister i deras interna kommunikation därav missades insatser
som tex. att agraffer som skulle tas bort, detta resulterade i att agrafferna blev kvar längre än
ordinerat hos en boende. Brist i rutiner gällande palliativ vård. En brist ledde till att vi i
verksamheten inte blev kallad till ett möte där en samordnad individuell plan (SIP) skulle
upprättas.
1 avvikelse skriven av en sköterska som såg ett handhavande fel i hantering av larmtelefoner
under pandemin, handhavandet kunde leda till risk för smittspridning av Covid -19. Detta
uppmärksammat i flera verksamheter i kommunen vilket resulterade i ett förtydligande utskick
från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) till alla kommunens verksamheter.
Ca 46 läkemedelsavvikelser har skett utifrån hälso- och sjukvårdens medarbetare i
sjuksköterskegruppen.
1 händelse uppstod då extern aktör, Oral Care glömde låsa sängen efter besök hos en
boende – ingen olycka uppstod.
Antal fall på boendet har varit ca 133 av dessa har 35 skett nattetid. 5 av fallen resulterade i
besök på sjukhuset 1 höftfraktur, 1 spricka i bäcken samt en spricka i axel.
Hemtjänst Centrum
Omsorgen (SOL)
5 avvikelser har inkommit gällande missade insatser så som brist i planering, missförstånd
gällande beställning av mat som inte beställts (dock upptäckt och inga konsekvenser för den
enskilde)
2 avvikelser har inkommit gällande brist gällande nedre hygien, utbildningsmaterial framtagit
och diskussion i gruppen om vikten av bra rutiner. 1 avvikelse gällde brist i nagelvård.
1 avvikelses upprättades då en enskild öppnade ytterdörr då hon uppfattade att det var
omvårdnadspersonalen som var sen men det var en man från taxi. Damen var inte klädd och
hon upplevde ett obehag.
1avvikelser har inkommit gällande dåligt/kränkande bemötande från nattpatrullen till en
enskild, enhetschef i kommunen vidtagit åtgärder för att det inte skall ske igen.
Ca 54 läkemedelsavvikelser har skett utifrån omvårdnadspersonalens uppdrag att överlämna
läkemedel.
10 avvikelser gällande larm via Tunstall inkommit.
Hälso- och sjukvården (HSL)
En avvikelse skickad till enhetschef för HSL då en omvårdnadsplan var utlämnad fel, ingen
känd vårdtagare för oss.
2 avvikelser uppkommit genom brist i kommunikation sjuksköterskor emellan, 1 där omläggning
inte blev utförd– HSL utredning visar att den uppstod på grund av hög arbetsbelastning. Samt
en
enskild
i ordinärt boende
blev felaktigt isolerad
Namn
på verksamhet,
Kvalitetsberättelse
2021 på grund av Covid-19 misstanke som inte13(18)
var korrekt.
Ca 17 läkemedelsavvikelser har skett utifrån hälso- och sjukvårdens medarbetare i
sjuksköterskegruppen.
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7.2 Lex Sarah
Ingen Lex Sarah är upprättad utifrån verksamheterna Byavången vård och omsorgs boende
eller hemtjänst Centrum.

7.3 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Det ständigt kontinuerliga arbetet som sker i team för att förebygga fall hos de enskilda är
framgångsrikt.
Avvikelser gällande läkemedel för omvårdnadspersonalen följs upp med regelbundna
avvikelseråd/möten samt kontakt med berörd person, detta i syfte att finna mönster på brister i
rutiner och kunna åtgärda dessa i syfte att antalet avvikelser skall minska
Alla har ett ansvar att uppmärksamma om en insats saknas i IntraPhone.
Det finns brister i dokumentationen gällande uteblivna insatser. Uppmärksamheten kring vikten
av att skriva avvikelser av social karaktär är en levande dialog. En gemensam
kraftansträngning i att bli bättre är en ständigt pågående process. Vi har en förhoppning om
att vid införandet av det nya verksamhetssystemet försöka säkerställa en kompetenshöjning
gällande dokumentationen.
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8

Samverkan

Vår främsta samverkanspartner är vård och omsorgs organisationen i Tomelilla kommun.
Byavången vård och omsorgsboende samt hemtjänst centrum är nu en del av hälso- och
sjukvårdsområde söder i Tomelilla gällande insatser från hälso- och sjukvården (HSL),
sjuksköterskor, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter.
En kontinuerlig samverkan sker med Valkyrian vård och omsorgsboende och deras hemtjänst
söder.
Ett samverkansarbete har skett med sjuksköterskorna gällande upprättandet av en rutin kring
utprovning samt beställning av inkontinensskydd. En representant från Tena deltog vid ett möte
vilket resulterade i en kompetenshöjning för de som närvarade (omvårdnadspersonal och
sjuksköterskor) som sedan delade kunskapen vidare till fler medarbetar på nästkommande
arbetsplatsträff (APT).
2021 installerades digitala nyckelskåp för säker hantering av nycklar inne på Byavången men
även för de boende i ordinärt boende. I samband med detta blev även Tomelilla kommuns
anställda i nattpatrullen loggade med egna kort för att kunna hantera/hämta nycklar till den
enskilde i hemmet som har insatser från dem nattetid.
Varje tisdag har ett temamöte varit planerat med sjuksköterskorna, rehab personal,
gruppledare samt omvårdnadspersonal från våra olika enheter.
Vi har aktivt varit med i processen av införandet av NYBY appen, initialt de som är i behov av
insatser som hemtjänsten inte kan vara del av utan här ges möjlighet för den enskilde att
erbjudas stöd/hjälp utifrån behov av en volontär.
Initialt under året så bjöd medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen, in till
regelbundna möten digitalt. Det fanns då en möjlighet för oss att lyfta frågor som kunde gälla
rutiner utifrån pandemin eller hur bemanning såg ut i hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Mötena avtog under året på grund av hög arbetsbelastning för alla som deltog initialt.
Under 2021 återupptogs samverkansmöten mellan vård och omsorgschef i kommunen och
Förenade Care, de skedde främst via digitala mötet på grund av den pågående pandemin
av Covid-19.
Inför förnyandet av medarbetarnas delegering deltog verksamhetschef tillsammans med
gruppledare och sjuksköterska.

8.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Samverkansmöten mellan vård och omsorgschefen och Förenade Care planerar att fortsätta
ske kontinuerligt framöver, detta då utveckling/förändringar sker och möten säkerställer en
öppen och tydlig dialog mellan parterna.
En organisationsförändringarna påbörjades i kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation
under året, detta har lett till att vi gemensamt behövt se över vår samverkan. Jag upplever att
vi har en gemensam samsyn i denna process där vi alla strävar efter att ha en god
kommunikation som lyfter vården och omsorgen för våra boende samt för de enskilda vi möter
i ordinärt boende.
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9

Riskanalys

Riskbedömningar görs hos alla boende inne på Byavången samt för de enskilda i ordinärt
boende, detta sker i samband med att genomförande planer upprättas eller uppdateras
utifrån förändrade behov för den enskilde.

9.1 Genomförda riskanalyser
Riskbedömningar är upprättade utifrån flera olika perspektiv tex den då pågående pandemin
av Covid-19 viruset.
En riskbedömning upprättades lokalt på Byavången då en av kommunens verksamheter,
Rebus skulle flytta in till lokalerna på 37:an.

9.2 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Bägge ovan nämnda riskbedömningar har lett till kontinuerliga uppdateringar av våra lokala
rutiner där arbetsplats/skyddsombud varit delaktiga.
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10 Genomförda externa granskningar
2021 gjordes en tillsyn av miljöförbundet enl. miljöbalken, denna skedde digitalt 2021-02-19 och
i inspektionen involverades även Tomelilla kommun samt även Österlenhem. Inga åtgärder
utifrån verksamheten uppkom vid inspektionen.
Även en inspektion från miljöförbundet gällande livsmedelshantering/miljö i köken
genomfördes av en representant fysiskt på plats på Byavången 2021-11-04. Inte heller utifrån
denna inspektion behövde verksamheten åtgärda något, allt godkänts.

10.1 Identifierade förbättringsområden och åtgärder
Utifrån inspektionen från miljöförbundet så planeras det byte av ventilation på Byavången
under 2022. För detta ansvarar fastighetsägarna, Österlenhem.
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11 Plan för nästkommande år utifrån identifierade
förbättringsområden
För oss i verksamheten ser vi att vi alla ska återhämta oss efter pandemin som påverkat alla på
olika vis. Vi ska tillbaka till att erbjuda spännande aktiviteter med social samvaro mer som
innan pandemin drabbade oss alla. Vi ska glädjas av alla våra goda stunder av gemenskap
med de boende och med de enskild i ordinärt boende. Ett exempel på detta är att vi kommer
ordna olika utflykter med Förenade Cares minibuss.
Vi planerar att genomföra en obligatorisk brandutbildning teori/praktik för alla fast anställda
medarbetare på Byavången vård och omsorgsboende och i hemtjänst centrum.
Vi ska fortsätta att utvecklas och skapa meningsfullhet med kvalité i det uppdrag vi har.
Fortsätta god samverka med hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL). Det finns en önskan att
få möjlighet att delta vid möten som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen
initierar med kommunens egna enhetschefer.
Oerhört värdefullt att fortsätta mötas fysiskt för en god fortsatt samverkan mellan vård och
omsorgschefen i kommunen och vår verksamhet.
Om intresse finns från den nya verksamheten Rebus i byggnad 37, så skulle en önskan vara att
ha någon regelbunden träff som förslag kanske en på våren samt en på hösten.
En stor utmaning för oss alla blir när Magna Cura skall bytas mot ett nytt verksamhetssystem.
Detta kommer ställa stora krav på verksamheten för att säkerställa att medarbetarna får en
kunskap om systemet. Då kan vi säkerställa att viktig dokumentation för den enskildes hälsa
och säkerhet inte brister.
Fortsätta samarbetet/utveckla arbetsmodellen Trygg hemma för medarbetarna i hemtjänsten
kan hjälpa de enskilda i ordinärt boende med rehabiliterande insatser så vardagsfunktioner
bibehålls.
Fastighetsägarna, Österlenhem kommer under 2022 byta ut hela Byavångens
ventilationssystem, golvbrunnar skall bytas mm. Detta ska vi försöka hantera genom att
säkerställa att de som bor i lägenheter på Byavången, samt att deras anhöriga och
medarbetare i verksamheten kontinuerligt får information om vad som planeras.
Vi ser fram emot att fortsätta samverka med hälso- och sjukvårdsorganisationen i kommunen
samt att vi gemensamt fortsätter att samverkan för att ge en god daglig vård och omsorg till
de som bor hos oss på Byavången samt även för de enskilda vi möter i ordinärt boende.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

Vonau § 19

Dnr VON 2022/30

Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut inon LSS och SoL första kvartalet
2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna
densamma till revisorerna.

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till
kommunens revisorer rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4
kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet
Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO
under perioden.
Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden.
Man född 1994. Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid
fram till 22-03-31, 311 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. Mannen bor med ena
föräldern i avvaktan på verkställighet.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

§ 19 forts
Man född 2001. Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06. Ännu ej verkställt. Väntetid
fram till 22-03-31, 269 dagar. Väntetid beror på resursbrist. Mannen bor hos en vän i
avvaktan på att beslut kan verkställas.
Kvinna född 1995. Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under
rapporteringsperioden.
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit
senarelagt.
Flicka född 2009. Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner. Flickan bor
med föräldrar och har verkställt beslut om korttidsvistelse.
Flicka född 2007. Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i
matchningsprocessen.
För första kvartalet 2022 finns inget att rapportera som ej verkställt enligt SoL.
Samtliga beslut enligt socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.
Ekonomiska konsekvenser
Att besluta godkänna avrapporteringen får inga ekonomiska konsekvenser. Tomelilla
kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att
verkställa ett beslut.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning ska enligt SoL och LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

§ 19 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna
densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-04-06, handlingsid: Von
2022.232
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

Vonau § 20

Dnr VON 2022/30

Statistikrapport gällande ej verkställda
gynnande beslut inon LSS och SoL första
kvartalet 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut.
Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas
dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar.
En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att
tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a.
Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO
under perioden.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
311 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
269 dagar. Väntetiden beror på resursbrist
Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under rapporteringsperioden.
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit
senarelagt.
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

§ 20 forts
Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner.
Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i
matchningsprocessen.
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.
Tidigare redovisning. Tre tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS under
2021.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga
ekonomiska konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en
sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal.
Nästa avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

§ 20 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-04-06, handlingsid: Von
2022.233
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

Vonau § 21

Dnr VON 2022/4

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

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 mars-31 mars 2022:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – mars: 152

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-04-05, handlingsid:
Von 2022.234
Delegeringsbeslut SoL och LSS mars 2022, handlingsid: Von 2022.217
_________
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022
4000
4001
4003
4100
4200
4300
4400
4600
4502
4800
4801
4900
5000
5090
5001
5002
5100
5102
5200
6000
6001
6002
6003
6100
6102
6200
6201
6202
6300
6301
6302
6400
6402
6500
6600
6601
6700
6701
6785
6800

Beskrivning
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag
Tillfällig insats
Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall
Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall
Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall
Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall
Trygg hemma 4k1§SoL bifall
Internatkostn 4 k1§ SoL avslag
Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall
Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag
Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall
Hemtjänstinsatser i särskilt boende
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag
Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag
Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall
Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag
Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall
Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall
Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag
Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag
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
Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall
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Januari

Februari Mars

53

38

47

2
1
22

2
1
6
7
4
1

2
2
14
8
9
5

5

5

7
7

1
5
7

2
6
6
1

19

18

8

3

3

11
2
2

1

1
1
1

2
1

1
2

2

1

6802
6900
6901

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag
Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2
Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag
SUMMA
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1
27
130

101
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Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 april 2022

Vonau § 22

Dnr VON 2022/3

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

Ärendebeskrivning

Revisorerna 2022-03-22, Rev § 18/2022, Yttranden gällande revisorernas
granskning av otillåten påverkan
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena från bland annat vård och
omsorgsnämnden till handlingarna.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Beslut dnr 3.8.4-07157/2022-3, avslag. Gällande ansökan enligt 2 a kap. 11§ SoL, överflyttning av ärende från
Malmö Stad till Tomelilla kommun.
IVO avslog 2022-03-03 ansökan från Malmö stad om överflyttning av ärende till
Tomelilla kommun gällande bistånd i form av bostad med särskild service.
Beslut mål nr 2877-2. Överklagat beslut gällande stöd och service till vissa
funktionshindrade
Förvaltningsrätten i Malmö beslutade 2022-03-21 att avvisa överklagande efter att
vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun 2022-03-08 avslagit
kommunmedborgares ansökan om biträde av kontaktperson.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-06, handlingsid: Von
2022.235
Rev § 18/2022, Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten påverkan,
handlingsid: Von 2022.223
Beslut dnr 3.8.4-07157/2022-3, -avslag. Gällande ansökan enligt 2 a kap. 11§ SoL,
överflyttning av ärende från Malmö Stad till Tomelilla kommun.
Beslut mål nr 2877-2. Överklagat beslut gällande stöd och service till vissa
funktionshindrade, handlingsid: Von 2022.184
_________
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