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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

Handläggare: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon:   
Mobil: 0737-019145 
 

Diarienummer: VON 2022/2 
 
Datum 16 maj 2022 

 

Dialoger och informationsärenden Von 
2022-05-25 

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 
 
Prognos tertial 1 januari-april 2022 
Verksamhetscontroller Jonas Svensson informerar nämnden. 
 

Övrigt 
Övrig information från socialchef och omsorgschef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-05-16. 

 

Stöd och omsorg  
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Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 24 Dnr VON 2022/33 

Mål 2023 - Vård och omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2023 i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 (Kf § 42/2018) om en ny 
målmodell för Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och 
beslut om dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål. 

Vård- och omsorgsnämnden har processat förslag till mål i form av dialog med 
ledamöter från vård- och omsorgsnämnden, chefer och tjänstepersoner i 
verksamheten. Inför dialogen har nämnden fått en verksamhetsinformation samt 
delgetts underlag i form av omvärldsanalys, nulägeskarta för nämndens verksamheter, 
kvalitetsrapporter, brukarundersökningar, resultat samt nämndens mål för 2022.  

Vård- och omsorgsnämnden har för 2023, för avsikt att anpassa målen till den bredd 
av verksamheter som ligger under nämndens ansvar. Därav saknas målnivåer i målen 
för 2023. Indikatorer kommer att kopplas till aktiviteterna. De nationella 
brukarundersökningarna som Socialstyrelsen genomför kommer att vara underlag till 
måluppfyllelsen.  

Efter måldialogen har verksamheten tagit fram förslag till nämndsmål för 2023 och 
förslagen har lyfts i arbetsutskottet. Ett av målförslagen pekas ut av vård- och 
omsorgsnämnden som mål för god ekonomisk hushållning. 

Föreslagna mål: 

 
Fullmäktigemål 

Målförslag 
Vård och omsorgsnämnden 

Förenkling leder till att fler kan göra det 
som är långsiktigt hållbart 

Information på webb och i 
verksamheten ska anpassas utifrån 
brukarnas behov och intressen. 

God utbildning ges  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Delaktigheten i samhället ökar och 
invånarna upplever att de kan påverka 
sin vardag 

Brukarens delaktighet i sin vardag ska 
öka. 

Livslångtlärande uppmuntras och 
människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas 

Utveckla arbetssätt eller metoder för att 
öka graden av självständighet. 

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre 
hälsa 

Utveckla det hälsofrämjande arbetet i 
verksamheten. 

Den upplevda tryggheten ökar Brukarna ska känna sig mer trygga än 
genomsnittet i riket. 
God ekonomisk hushållning; behovet av insatser i form av 
boende eller insatser i boendet, minskar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att beslut om mål för 2023 innebär några ekonomiska 
konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i den meningen att målen även innefattar de 
verksamheter där barn är involverade. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Uppföljning 
Målen kommer följas upp i samband med delårsrapportering och i årsredovisningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2023 i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: VON 2022.307. 

_________ 

Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 25 Dnr VON 2022/28 

Remissyttrande mål och budget 2023 
med plan för 2024-2025 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och budget 2023 med plan 
för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid: Von 2022.301. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) att fastställa 
planeringsförutsättningarna för mål och budget samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna för yttrande. Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade 
investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. 

Sammanfattning av vård- och omsorgsnämndens yttrande 
En av vård- och omsorgsnämndens största utmaningar är att genomföra arbetet med 
heltid som norm. Andelen heltidsanställda har ökat med 27,5 % sedan starten 2019. 
Utmaningen är att skapa god schemaläggning där hänsyn tas till behov hos brukare 
och kvalitet samtidigt som önskemål från medarbetarna tillgodoses i så stor 
utsträckning som möjligt och detta kräver ett omfattande förändringsarbete. 
Omfattningen av externa placeringar har ökat då det inte finns förutsättningar att 
verkställa besluten inom den egna verksamheten. En tredje utmaning är arbetet med 
nära vård, vilket är en nationell överenskommelsen som kräver ett nytt sätt att arbeta 
med hälsa, vård och omsorg. Det kommer att krävas ännu mer samarbete med 
primärvården, en god kompetensförsörjning på alla nivåer samt utvecklandet av nya 
arbetssätt. 

Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande 
av ej i förväg ospecificerade behov i verksamheten. Efter framtagna behov har 
användandet av dessa medel därefter prioriterats av verksamhetsledningen och detta 
bör fortsätta på samma vis. 

Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI, 
dock max 2 %. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög 
nivå på några avgifter och därför föreslås dessa att vara oförändrade.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 25 forts. 

Hemtjänstavgiften regleras av maxtaxan som bestäms av regeringen. 
Måltidskostnaden höjs utifrån måltidsverkstans höjning till verksamheten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Uppföljning 
När budget 2023 fastställts kommer den följas upp enligt gällande regler och 
riktlinjer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och budget 2023 med plan 
för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid: Von 2022.301. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.309. 

Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025, handlingsid: Von 
2022.301. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024–
2025, handlingsid: Von 2022.216. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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Stöd och omsorg 
 

 

 
Vård- och omsorgsnämndens budgetyttrande 
 
 
Nämndens ansvarsområde 
 
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser myndighetsutövning, hemtjänst, 
hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, 
rehabilitering, psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig verksamhet och 
korttidstillsyn. 
 
 
Nämndens största och viktigaste utmaningar enligt nulägeskartan och nyckeltal 
 
Tomelilla kommun har haft en hög ambition med att fullfölja avtalet om heltidsarbete som norm. 
Sedan starten 2019 har andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg ökat med 27,5 procent till 
55,4 procent i jämförelse med medel i riket som är 59,2 procent. Ökningen av andelen personer som 
arbetar heltid och därmed också ökningen av den sammanlagda arbetstiden är både en utmaning och 
en möjlighet. Utmaningen är att skapa god schemaläggning där hänsyn tas till behov hos brukare och 
kvalitet samtidigt som önskemål från medarbetarna tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt. 
Möjligheten är att använda den arbetstid som genereras genom heltid som norm så effektivt som 
möjligt för att minska behovet av vikarier i verksamheterna. Samtidigt som pandemin påverkat 
möjligheterna för cheferna att arbeta med som heltid som norm innebär så har också den resurstid 
som byggts upp kunnat användas vid stora sjukdomstoppar i verksamheten. Heltidsarbete som norm 
innebär att kultur och arbetssätt måste utvecklas och är ett stort förändringsarbete som kommer att 
behöva ske under flera år framåt. 
 
Omfattningen av externa placeringar har ökat under 2021 och 2022. Det är få ärenden men 
kostnaderna för boende i denna kategori är hög. Det är insatser som inte går att verkställa i den egna 
verksamheten inom vård och omsorgsnämnden. Procentuell ökning av kostnader för placeringar är 
117% från år 2020 till 2022. 
 
Prisökningarna på drivmedel har stor påverkan på vård och omsorg som använder ett stort antal 
fordon för att utföra insatser dygnet runt i hela kommunen. Under pandemin har det inte varit möjligt 
att arbeta med löpande utbyte och därför finns det nu ett ackumulerat behov. I enlighet med 
kommunens energi och klimatplan ska samtliga fordon senast 2025 vara fossilfria. Det ställer krav på 
utveckling arbetssätt, utbyte och utbyggnad av ladd kapacitet för att kunna använda elbilar i 
verksamheten. Behövs även nya laddstolpar till verksamheten på Norrevång, Brinkehem och 
Industribyn. Konsekvensen blir en ökad hyreskostnad för verksamheten.  
 
Behovet av bostad med särskild service för de som har rätt till insatsen enligt LSS (Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, 1993:387) har ökat. Det innebär att vård och omsorgsnämnden 
kan behöva finna nya lösningar för att verkställa besluten inom rimlig tidsram. Prognosen är 14 nya 
lägenheter inom 5 år. På sikt innebär det en utökning av personalgruppen på cirka 10 årsarbetare och 
0,5 årsarbetare enhetschef. 
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Stöd och omsorg 
 

 

I den nationella överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner och staten, om en god 
och nära vård med primärvården som nav, så har kommunen en viktig roll. Nära vård är ett nytt sätt 
att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig 
själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Målet är 
att en vård som utgår från individuella förutsättningar och behov. Den ska bygga på relationer och 
vara hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. Det ska leda till en jämlik hälsa, trygghet och 
självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. Omställningen kommer att kräva 
än mer samarbete med primärvården, en god kompetensförsörjning på alla nivåer, 
kompetensutveckling för medarbetare och utvecklade av arbetssätt för att nå målet.  
 
 
Konsekvenser på kort och lång sikt 
 
Från och med 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär för arbetsgivaren att 
se över hur kompetensen ska användas på bästa sätt, att kartlägga, validera och utbilda i god tid samt 
utveckla karriär- eller utvecklingsmodeller. Äldreomsorgslyftet har skapat en högre formell kompetens 
i verksamheten i Tomelilla. Vid utgången av 2021 hade 16 personer slutfört vård och 
omsorgsutbildningen och vid årets slut 2022 beräknas ytterligare 16 personer ha slutfört densamma.  
 
Det blir svårare och svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet till nämndens 
verksamheter. Konkurrensen om skickliga och utbildade medarbetare kommer att driva på 
lönebildningen inom nämndens verksamheter både på kort och lång sikt. Verksamheten måste 
erbjuda goda arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling för att upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Psykisk ohälsa ökar i samhället och för vård och omsorgsnämnden har detta inneburit en 
volymökning med dubbelt så många ärenden i januari 2022 jämfört med 2019. Nämndens 
verksamheter arbetar aktivt med att bryta isoleringen med bland annat samarbete med Grön arena 
och Friluftsfrämjandet. Samariterhemmets samtalsmottagning är en ny samarbetspart som tillkom 
under 2021 där seniorer ges möjlighet till kostnadsfria terapeutiska samtal kring psykisk hälsa.  
 
En stor del av det utvecklingsarbete som sker inom vård och omsorg finansieras med hjälp av 
statsbidrag. Finansieringen är ofta kortsiktig och då verksamheten är personalintensiv, åtgår stora 
resurser till planering av aktiviteter därefter redovisning och uppföljning. 
 
Chefstätheten är fortsatt låg med stora medarbetargrupper mellan 25 - 45 medarbetare i en 
personalintensiv dygnrunt verksamhet. Pandemin har tydligt visat på behovet av förstärkningar í 
chefsstrukturen för att hinna arbeta med alla uppgifter och för att se sina medarbetare och utveckla 
verksamheten. 
 
 
Nämndens sätt att möta utmaningen 
 
Vård och omsorgsnämnden prioriterar och förändrar inom tilldelad ram. Under flera år har ökade och 
minskade volymer tagit ut varandra och finansieringen av införande av heltid som norm har kunnat 
ske inom tilldelad ram.  
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Stöd och omsorg 
 

 

 
Vård och omsorgsnämnden tar vara på digitaliseringens möjligheter. Digitala inköp, test av nytt 
larmsystem med sensorer och datainsamling och ett än mer mobilanpassat arbetssätt är det senaste 
inom verksamheterna. På så sätt utnyttjas resurserna mer effektiv och i de flesta fall även med ökad 
kvalitet för nämndens målgrupper.  
 
 
Investeringsbudget (separat mall kommer att lämnas till nämnderna) 
 

• Inventarier för stöd och omsorg (1,5 mkr). 
• Inventarier industribyn (300 tkr) 

 
Investeringarna för inventarierna ger kapitaltjänstkostnader på cirka 180 000 kronor per år.  
Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande av ej i förväg 
ospecificerade behov i verksamheten. Efter framtagna behov har användandet av dessa medel därefter 
prioriterats av verksamhetsledningen och detta bör fortsätta på samma vis.  
 
 
Taxor och avgifter  
Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI dock max 2%. 
Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög nivå på några avgifter och därför 
föreslås dessa att vara oförändrade. Hemtjänstavgiften regleras av maxtaxan som bestäms av 
regeringen. Måltidskostnaden höjs utifrån måltidsverkstans höjning till verksamheten.  
 
 
 
Demografiska effekter på verksamheten 
 
År Invånare Invånare Förskola Grundskola Skolb.oms Gymnasie Äldre Äldre Äldre

prognos budget 1-5 år 6-15 år 6-12 år 16-18 år 65-79 år 80-89 år 90-w år

2019 13617
sep-20 13668

2021 13812 13640 710 1558 1071 494 2525 765 158
2022 13893 13800 1 -2 -18 22 9 18 -1
2023 13973 13850 -11 -7 -10 6 21 34 4
2024 14051 13900 -2 0 -9 1 -2 48 2

Summa planperiod -12 -9 -37 29 28 100 5  
 
Att den ökade andelen äldre i befolkningen kommer kosta kommunerna mer än idag är känt för alla. 
Men eftersom verksamheten kontinuerligt förändrar arbetssätt på olika sätt, till exempel arbetar mer 
rehabiliterande och inför digital teknik, går det inte att dra slutsatser baserat på hur det ser ut i dag, 
vad avser andel invånare som är föremål för våra tjänster. 
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Stöd och omsorg 
 

 

Vi kan konstatera att det i äldreomsorgen vid utgången av 2021 är en viss ökning av volymen i 
hemtjänsten än 2020. Dock en minskning av volymerna på särskilt boende. Vi har sett en liten ökning 
av både korttidsboende, trygghetslarm och matdistribution under 2021 
 
Andelen invånare i åldern 80+ utgör 6,9 procent av den totala befolkningen 2021. Det är främst den 
kategorin vi räknar som målgrupp för äldreomsorgen. 
 
Om antalet brukare med hemtjänst ökar med två procent till 2024 innebär det en ökning från 223 
brukare till 227. Däremot vet vi inte hur många timmar per brukare som behöver utföras, de kan öka 
eller minska utan att antalet brukare stiger. Om andelen i särskilt boende ökar med två procent för 
samma period skulle det innebära ytterligare tre boendeplatser, alltså ingen större ökning. En ökning 
motsvarande fem procent för samma kategorier skulle innebära ytterligare elva brukare med hemtjänst 
och ytterligare åtta boendeplatser 
 
 
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet 
Vård och omsorgsnämnden har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
 
Nämndens förslag till mål 2023 
 

 
Fullmäktigemål 

Målförslag 
Vård- och omsorgsnämnden 

Förenkling leder till att fler kan göra 
det som är långsiktigt hållbart 

Information på webb och i 
verksamheterna ska anpassas utifrån 
brukarnas behov och intressen. 

God utbildning ges  

Delaktigheten i samhället ökar och 
invånarna upplever att de kan påverka 
sin vardag 

Brukarens delaktighet i sin vardag ska 
öka.  

Livslångtlärande uppmuntras och 
människors möjlighet till egen 
försörjning underlättas 

Utveckla arbetssätt eller metoder för 
att öka graden av självständighet. 

Inspiration ges till ett aktivt liv för 
bättre hälsa 

Utveckla det hälsofrämjande arbetet i 
verksamheten 

Den upplevda tryggheten ökar Brukarna ska känna sig mer trygga än 
genomsnittet i riket. 
God ekonomisk hushållning; behovet av 
insatser i form av boende eller insatser i 
boendet minskar. 
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Stöd och omsorg 
 

 

 
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning 
 

- Brukarna ska känna sig mer trygga än genomsnittet i riket. 
Motivering; behovet av insatser i form av boende eller i boendet minskar. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 16 Dnr KS 2021/212 

Planeringsförutsättningar för mål och 
budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid: 
Ks 2022.533. 

Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025. 

Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden 
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Protokollsanteckning 
Sara Anheden (S): 

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra 
budgetförutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige 
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025 
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari 
2022, cirkulär 22:06. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 16 forts. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen. 

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532. 

Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533. 

Tidigare behandling 
Ksau § 41/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Kanslichef Johan Linander 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 26 Dnr VON 2022/35 

Taxor och avgifter 2023 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutar att uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av 
riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt boende och 
middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser för 2023. 
Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. Avgifter 
för måltider inom LSS är oförändrade. 

Deltar inte i beslutet 
Mona Nihlén (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI, 
dock max 2 %. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög 
nivå på några avgifter och därför föreslås dessa att vara oförändrade. 

Förvaltningen har i sitt förslag sett över vilka taxor och avgifter som är möjliga att 
indexreglera då inget annat styr uppräkningen. Förslaget innebär tre olika kategorier 
av uppräkningar. Uppräkning enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning enligt måltidsverkstans priser. Oklarhet om måltidsverkstans 
priser på grund av kraftigt höjda livsmedelspriser innebär att ingen uppräkning görs 
nu. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en mindre positiv effekt på verksamhetens ekonomi genom 
beslutet om införande av årlig indexuppräkning. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende då avgifterna inte avser 
insatser till barn. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 26 forts. 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut. 

Uppföljning 
Taxor och avgifter justeras en gång om året. Någon formell uppföljning av nämnden 
sker inte i övrigt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser 
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. 
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Jonas Svensson, handlingsid. Von 2022.310. 

Förslag till taxor och avgifter 2023 - inklusive LSS, handlingsid: Von 2022.302. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden  
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Vård- och omsorgsnämnden 
 
 
Vård och omsorg 2023 
 
Avgifter för hemtjänst 
och/eller hemsjukvård 

  

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan för 2022 bli som högst 2 170 kr/mån. De avgifter 
som räknas in i maxtaxan är: hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt 
trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som är reglerat i 
socialtjänstlagen och räknas om varje år utifrån prisbasbeloppet. Minimibeloppet används för att 
beräkna vad den enskilde kan betala i avgift för sin hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften får dock aldrig 
överstiga maxtaxan.  
 
Riksdagen har därutöver beslutat om en höjning av minimibeloppet på 200 kr per månad för 
ensamstående och 100 kr för sammanlevande makar och sambor.  
Kommunen har också beslutat om en höjning av minimibeloppet på 500 kr.  
Nivå Schablontid Avgift 

(max) 2022 
Avgift (max) 2023 

0 Mindre än en timme 380 kr Självkostnadspris 
1 1–3 timmar/månad 692 kr Beräknas i % av 

maxtaxan 
2 4–9 timmar/månad 1 410 kr Beräknas i % av 

maxtaxan 
3 10 timmar eller mer 2 170 kr Beräknas enligt 

maxtaxan 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

 
Övriga avgifter 2022 2023 
Trygghetslarm 310 kr/månad 310 kr/månad 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

51 kr/månad 51 kr/månad 

Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

310 kr 310 kr 

Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad 102 kr/månad 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme 25 kr/timme 
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn 167 kr/dygn 
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag 42 kr/dag 
Tillfällig hemsjukvård 390 kr 390 kr 
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad 82 kr/mån 
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 419 kr 419 kr 

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i 
maxtaxan) 

2022 
 

2023 

Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion Räknas upp med portionspris i 
budget 2023 

Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion Uppräknas enligt 
budgetkompensation 2023 

Eftermiddagskaffe 18 kr Uppräknas enligt 
budgetkompensation 2023 

Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad Räknas upp med portionspris i 
budget 2023 

 
 
 
Middagsabonnemang ordinärt boende 2022 2023 
Helt middagsabonnemang 2 520 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en 
måltid per dag 
inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar 
under månaden. 

Räknas upp med 
portionspris i budget 
2023 

Halvt middagsabonnemang 1 260 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag 
inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar. 

Räknas upp med 
portionspris i budget 
2023 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

 
 
 
Avgifter inom LSS 2022 2023 
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på 
korttidstillsyn och korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina 
personliga behov (LSS§§19,20,21) och personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7).  
 
Korttidstillsyn/vistelse frukost 12–17 år 15  15 
Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12–17 år 33 33 
Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12–17 år 16 16 
Korttidsvistelse heldygnskost 64 64 
Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på 
bostad med särskild service för barn och unga 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 27 Dnr VON 2022/3 

Anmälningsärenden maj 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Bekräftelse från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Inspektionen för vård och omsorg har den 8 april 2022 till vård- och 
omsorgsnämnden i Tomelilla kommun bekräftat att IVO öppnat ett ärende och 
registrerat de handlingar som kommit in avseende nämndens Lex Maria-anmälan 
gällande hemsjukvården i Tomelilla.  

 

Begäran om komplettering från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun skickade den 18 februari 2022 en 
anmälan enligt Lex Maria till IVO. IVO konstaterar att vårdgivarens utredning 
beskriver brister och förbättringsområden och IVO har den 7 april 2022 begärt ett 
antal förtydliganden och kompletterande redogörelser utifrån vård- och 
omsorgsnämndens anmälan. 

 

Begäran om komplettering från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun skickade den 18 januari 2022 en 
anmälan enligt Lex Maria till IVO. Till IVO inkom även en komplettering i ärendet 
den 29 mars 2022. IVO har den 7 april 2022 begärt ytterligare komplettering av vård- 
och omsorgsnämndens interna utredning. 

Bekräftelse om öppnat ärende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
IVO har den 22 april 2022 bekräftat att man öppnat ärende och registrerat de 
handlingar som kommit in avseende vård- och omsorgsnämndens lex Sarah-anmälan 
på Qvarnen demensenhet.  

 

Begäran om agerande för att stoppa utslagningen av synskadade 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 27 forts. 

Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund Skånes årsmöte 2022-04-23. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2022.311. 

Bekräftelse, -IVO har öppnat ärende med diarienummer 3.1.1-13049/2022, 
handlingsid: Von 2022.226. 

Begäran om komplettering, lex Maria, dnr 3.1.1-08520/2022-3, handlingsid: Von 
2022.236. 

Begäran om komplettering, lex Maria, dnr 3.1.1-03682/2022-4, handlingsid: Von 
2022.237. 

Bekräftelse från IVO avseende lex Sarah, -öppnat ärende. Dnr 3.1.2-16232/2022, 
handlingsid: Von 2022.272. 

Begäran om agerande för att stoppa utslagningen av synskadade, handlingsid: Von 
2022.278. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 28 Dnr VON 2022/4 

Delegeringsbeslut april 2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för april 2022. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 april – 30 april 2022. 

Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg – april: 97 st 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för april 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda, handlingsid: Von 
2022.312. 

Delegeringsbeslut SoL och LSS april 2022, handlingsid: Von 2022.304. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

Vård och omsorgsnämnden 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022 

 Beskrivning Februari Mars April 
4000 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 38 47 29 

4001 Hemtjänst 4 kap 1§ SoL delavslag    

4003 Tillfällig insats 2 2 
 

4100 Avlösarservice 4 kap 1§ SoL bifall 1 2 1 

4200 Trygghetslarm 4 kap 1§ SoL bifall 6 14 9 

4300 Matdistribution 4 kap 1§ SoL bifall 7 8 4 

4400 Ledsagare 4 kap 1§ SoL bifall 4 9 3 

4600 Trygg hemma 4k1§SoL bifall 1 5 1 

4502 Internatkostn 4 k1§ SoL avslag    

4800 Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 5 5 9 

4801 Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

4900 Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1 2 
 

5000 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 5 6 5 

5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 7 6 6 

5001 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL delavslag  1  

5002 Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

5100 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 18 8 10 

5102 Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag   1 

5200 Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 3 3 
 

6000 Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 
 

  

6001 Personlig ass 9 § kap 2 LSS delavslag 
 

  

6002 Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag    

6003 Personkretstillhörighet 1  
 

 

6100 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall  1 2 

6102 Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS delavslag    

6200 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 2 
 

4 

6201 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS delavslag  1  

6202 Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag    

6300 Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall    

6301 Avlösarservice 9 § 5 LSS delavslag 1  
 

6302 Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag    

6400 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall  2 5 

6402 Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag    

6500 Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall    

6600 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall    

6601 Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS delavslag    

6700 Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall  2  

6701 Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag   3 

6785 Boende vuxna avvisning    

6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 
 

1 4 

26



6802 Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag  
 

 

6900 Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 
 

27  

6901 Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag    

 Lex Sarah 14 kap 7 § Sol Anmälan till IVO   1 

  SUMMA 101 152 97 
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